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சமரப்பணம

முனரன முதற்சபதாருள 
தனனருள முக்தியும

அனரனத் திருவடி ஆங்கு.

நம அரனவருக்கும முனனததான, முதற் 
சபதாருளதாகியே இரறைவன, அவன அளிக்கினறை 
அருளதாகியே முக்தி,  ஆகியே அரனத்தும 
அனரனயின திருவடியிஜலஜயே உளளன.

தந்ரதயேதார தந்தததால்  தந்தரதத்  
தந்திட்ஜடன

சிந்தரனச்  சித்துவி ரதத்து.

தந்ரத எனபவஜரை தருபவரகளில் 
முதனரமயேதானவர. அவர தம மகவிற்குத் 
தனரனஜயே தந்து விடுகிறைதார.  அப்படிப்பட்ட 
தந்ரதஜயே  மகவுக்கு சிந்தரனரயேத் தருகிறைதார.  



அவர எனக்குக் சகதாடுத்த சிந்தரன விரதகரள 
மனதில் விரதத்து அதன பலனகரளஜயே 
யேதாவரக்கும தருகிஜறைன.

முனனறி சதயவங்களதான என ததாய தந்ரதயேர

வருதமமதாள - சித்ஜதஸ்வரைன

ஆகிஜயேதாருக்கு இந்நூல் சமரப்பணம



நற்குடியிற் பிறைந்து அண்டிஜனதாரரை 
அரைவரணத்து வதாழரவத்த குலவிளக்கு! 
ஒழுக்கம, அனபு, வதாயரம,  ஈரக, இனியேசசதால்,
சமனரம, பணிவு, உளளத்தூயரம, சதாந்தம, 
கருரண எனும நற்குணங்களின இருப்பிடமதான 
பளளிபதாரளயேம 

வி. பழனிசதாமி சசட்டியேதார (வதாபதா)

அவரகளுக்கு இந்நூல் சமரப்பணம



கடவுள வதாழ்த்து
கணபதி துதி

வழங்கியேவர: சித்திரைகவி கி. பிளளதார சசட்டி



வதாததாபி வதாசஜனவதா தந்தபதாசதா பதாதந்த

வதாஜனச வதாபிததா வதா

சபதாருள: 

வதாததாபில் வசிப்ப்வஜன வருக! தந்தம, பதாசம 
ஆகியேவற்ரறை ஆயுதங்களதாகக் சகதாண்டவஜன 
வருக! பதா எனனும மகதாபதாரைதத்ரதத் தந்தவஜன! 
அனபரகளிடம ஜநசத்தரதக் சகதாண்டவஜன! 
அரனத்துயிரகளுக்கும தந்ரதயேதாய, மூலமதாய 
விளங்குபவஜன! வருக! வருக!!

மதாரல மதாற்ற: முனனிருந்து படித்ததாலும 
பினனிருந்து படித்ததாலும ஒஜரை சசயயுஜள 
வருமதாற அரமக்கப்பட்ட சித்திரை கவிரத. 



முருகன துதி

வழங்கியேவர: சித்திரைகவி கி. பிளளதார சசட்டி

நதாகம – 1       

சவண்பதா - 1

அருளின திருவுருஜவ! அனபருக்ஜகதா மினபம

சபருகிடஜவ சசயயும சபமமதாஜன! – முருகஜன

குனஜறைரு ரமயேதா! குரறைவற நற்சபதாரு

ளினஜறை சபருக அருள.



நதாகம – 2

சவண்பதா - 2

சபதாருவில் திருவுருஜவதாய! சபதானரமக் 
குறைமதான



சநருங்கிநின ஜறைஅரணக் குமநற் – 
சபதாருஜளதாஜன!  

மதால்தரும மதாஜயேதான மருகஜன! சருரம

ஜவலுரு வதாக சமழுது.

சபதாருள: 

சவண்பதா 1

கருரணயின வடிவமதானவஜன! உனது 
அனபரகளுக்கு எனறம இனபத்ரதஜயே சபருகச் 
சசயகிறைதாய சபருமதாஜன! அழகஜன, குனறகளில்
ஏறி அமரந்த தரலவஜன! நீ எனக்கு அருள 
ஜவண்டியேது ஒனறததான. அதுவும இனறததான. 
அந்தப் சபதாருள எனறம, எதனதாலும 
குரறைவுபடதாத, மதாசுறைதாத, ஜசதஜமதா  அரடயேதாத 
நனரமரயே மட்டுஜம சகதாண்ட உன அருள 
மட்டுஜம. அரதப் சபருக்கி அருளவதாயேதாக.



சவண்பதா 2

ஒப்பில்லதா திருஜமனிரயேக் சகதாண்டவஜன! 
சபதானமயேமதான மதாரனப் ஜபதானறை குறைத்தியேதாம 
வளளியேமரமரயே கதாதலதால் சநருங்கிச் ஜசரந்து  
அரணப்பவஜன! நனரம தரும அரனத்துச் 
சசல்வங்கரளயும உரடஜயேதாஜன!  
மயேக்கந்தரும மதாயேங்கரள புரியும விஷ்ணுவின 
மருமகஜன! சரமிகும உரம தந்த ஜவரலக் 
சகதாண்டவஜன! அனரன தந்த அனத ஜவலின 
உருவம ஜபதானஜறை என ஆகமதான உடரலயும 
உறதியேதானததாக ஆக்குவதாயேதாக. 

இரைட்ரட நதாக பந்தனம: 

இரு நதாக பிரணயேல் வடிவலதான சித்திரைத்தில் 
அடங்குமதாற இரு தனித்தனி சவண்பதாக்கரள 
இயேற்றி அரமத்த சித்திரை கவிரத. இரைட்ரட நதாக 
பந்தனம. நதாகத்தின தரலயிலிருந்து சததாடங்கி 
வதால்வரரையில் சவண்பதாவின எழுத்துக்கள 
அடங்கும.



நனறி!

இந்தப் புத்தகத்ரத எழுத ஜவண்டுஜகதாள ரவத்த
புலம சபயேர தமிழ் நண்பர ஃபிரைதானரஸைச் 
ஜசரந்த 

மயூரைன கஜணசன(அமரைன)



இந்தப் புத்தகத்ரத முழுவதும படித்து, 
ஆரைதாயந்து திருத்தங்கள சசதானன தமிழ்மனறை 
நண்பர  

ஆங்கரரை ஜசதுரைதாமன (கரிகதாலன ஜ)

இந்தப் புத்தகத்ரத முழுவதும படித்து, 
மதிப்புரரையும வதாழ்த்துரரையும தந்த   

‘சித்திரைக் கவி’ புலவர. கி. பிளளதார சசட்டி

கீதம மதிவதாணன

இப்புத்தகத்திற்கதான அட்ரடப்படம 
வரரைந்தளித்து வடிவரமப்பில் உதவியே நண்பர 

திருப்பூர ரைவிக்குமதார (ஆதவன) 



1. மதிப்புரரை

இந்து திருமணம எனகினறை இந்நூரல

முந்து தமிழில் சமதாழிந்திட்டதார – விந்ரதமிகு

ததாமரரைச் சசல்வனிவர ததாரைணியில் ஓங்கிவதாழ

“பதா”மரறையேதால் வதாழ்த்துரரைத் ‘ஜதன’

‘இந்து திருமணம’ எனனும இந்(த)நூரலப் 
படித்துப் பதாரத்ஜதன; படி(த்)ஜதன குடித்ஜதன.

“திருமணம எனறைதால் எனன?” எனபதில் 
சததாடங்கி, “ததாமபூலப் ரப” வழங்கி 
வழியேனுப்புதல் வரரை உளள அரனத்து 
திருமணச் சடங்குகரளயும அறிவதாற்றைலுடன 
ஆயந்ததுடன அவற்றின தத்துவ 
விளக்கங்கரளயும வித்தகமதாயத் தந்துளளதார 
நூலதாசிரியேர.



“இல்லறைம” எனனும தரலப்பில் உளள 
கருத்துகள இல்லறைத்ததான. இல்லதாள 
ஆகிஜயேதாரின ஈடில்லதாப் சபருரமரயேச் 
சுட்டுகினறைன. இவனுக்கு அவள துரண, 
அவளுக்கு இவன துரண; ஒருவருக்சகதாருவர 
துரணவரைதாக இந்த இல்லறை இரணயேஜரை மற்றை 
மூவரக்கும (பிரைமமச்சதாரி, சனனியேதாசி, 
வதானப்பிரைத்தன ஆகிஜயேதாரக்கு) துரணவரைதாக 
உளளரதத் சதளளுதமிழில் சதளிவுபடத் 
தந்துளளதார இவர.

ஜேதாதகப் சபதாருத்தம பதாரப்பரதப் பற்றியே 
இவரைது விஞ்ஞதானப் பதாரரவ 
வித்தியேதாசமதாகவும சிந்திக்க ரவப்பததாகவும 
உளளது. சுயேநலத்திற்கதாக ஜேதாதகத்ரத மதாற்றி 
எழுதிக் சகதாடுத்து விட்டதால் ஜேதாதகப் சபதாருத்தம
அல்லல் தரும பதாதகப் சபதாருத்தமதாக அல்லவதா 
மதாறிவிடும?  எனற அரனவருக்கும 
எச்சரிக்ரகயும விடுத்துளளதார இவர.

இந்து திருமணம சததாடரபதான ஆனமீக அணுகு 
முரறைகரளயும, விஞ்ஞதான அணுகு 



முரறைகரளயும இந்நூலில் பரைவலதாகக் 
கதாணமுடிகிறைது.

இந்து திருமணங்களில் பரைவலதாகக் 
கரடபிடிக்கப்படும சதயவ வழிபதாடுகள 
முனஜனதார வழிபதாடுகள, சபதானனுருக்கல்,  
மதாப்பிளரள அரழப்பு, சபண் அரழப்பு, 
அரைசதாணிக்கதால் நடுதல், ஜவளவி சசயதல், 
சதயவங்கள, சதானஜறைதாரகள, அக்னி, ஆகதாயேம, 
பூமி, அரனத்து குலத்ஜததார ஆகிஜயேதாரரை 
சதாட்சியேதாக்கி திருமணம சசயவது என அரனத்து
அமசனங்கரளயும ஆயவு சசயதுளள 
அமசமதான நூல் இது.

திருமண விருந்து சததாடரபதான விளக்கங்களும 
அருரம; ஆறைதாத சுரவமிகு அறசுரவ அரவ.

இந்து திருமணச் சடங்குகள அரனத்தும மூட 
நமபிக்ரககள அல்ல. அரவ வதாழ்விற்கு 
வழிகதாட்டும ரககதாட்டி மரைங்கள எனனும 
இந்நூல் வரிகள, ரவரை வரிகளதாக 
மினனுகினறைன.



கரடசியில் வரும பின இரணப்பு, பின 
இரணப்பனற. சபதான இரணப்பு அது.

சமதாத்தத்தில் இந்து திருமணம: சடங்குகளும 
தத்துவங்களும   எனனும இந்த நூரல 
சதனமதாக.....   ததாமபூலத் தட்டில் ரவத்து 
நமக்குத் தந்துளளதார ஆசிரியேர.

ததாமரரைச் சசல்வன தந்துளள இந்நூல் ததா(ம) 
மரறையேதாச் சசல்வமதாக அரனவரின மனத்திலும 
மலரந்து மணம வீசிட நற்றைமிழில் வதாழ்த்தி 
மகிழ்கினஜறைன.

‘சித்திரைகவி’ புலவர. கி. பிளளதார சசட்டி எம.
ஏ; பி எட்

தமிழ் முதுகரலயேதாசதான (ஓயவு)



2. வதாழ்த்துரரை

திருமணச் சடங்குகள குறித்த சதளிவதான 
விளக்கங்களும சிந்தரனகளும அடங்கியே 
இந்நூல், திருமணம மற்றம குடுமபவதாழ்வு 
குறித்த நமபிக்ரகயும பிடிப்பும சிரதந்துவரும 
இனரறையே அவசரை யுகத்துக்கு மிகவும 
அவசியேமதான ஒனற. 

பிடிக்கவில்ரல எனறைதால் கழற்றி எறியும ஆரட 
ஜபதால அல்ல திருமண பந்தம எனபரத 
ஒவ்சவதாருவரும, முக்கியேமதாக இரளயே 
தரலமுரறையினர உணரந்து புரிந்துசகதாண்டு, 
இல்லறை வதாழ்ரவ சிறைப்பதாக அரமத்துக்சகதாளள
உதவும அழகதான வதாழ்க்ரகக் ரகஜயேடு என 
இந்நூரலக் குறிப்பிடலதாம.  

சபற்ஜறைதார பதாரத்துரவக்கும திருமணமுரறை 
குறித்த விளக்கமும கதாரைணங்களும 
வித்தியேதாசமதான சிந்தரன. இந்த அஜரைஞ்ச்டு 



ஜமஜரைஜ் குறித்த ஜகளவிரயே ஆஸ்திஜரைலியேதா 
வந்தபிறைகு ஆச்சரயேத்ஜததாடு பலமுரறை 
எதிரசகதாண்டிருக்கிஜறைன. எனக்குஜம அது 
ஆச்சரயேமததான. திருமணத்துக்கு முன, நதாஜனதா 
என கணவஜரைதா புரகப்படம தவிரை ஜநரில் 
ஒருவரரை ஒருவர பதாரத்ததில்ரல. ஜநரைடியேதாக 
மணஜமரடயில் ததாலிகட்டும சமயேத்தில்ததான 
நதாங்கள பரைஸ்பரைம அறிமுகமதாஜனதாம. முனபின 
அறியேதாத ஒருவஜரைதாடு வதாழ்க்ரக எப்படி 
அரமயேப்ஜபதாகிறைஜததா எனறை பயேமும 
சந்ஜதகமும நதாளரடவில் அனபும கதாதலுமதாக 
மதாறி, ஊடலும கூடலுமதாக இரழஜயேதாடி.. 
இஜததா..  சவற்றிகரைமதாக சவளளிவிழதாரவ 
சநருங்கிவிட்டது எங்கள திருமண வதாழ்க்ரக. 
நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது ஜபதால சமூகக் 
கட்டரமப்பின மீததான அரசக்க முடியேதாத 
நமபிக்ரகததான கதாரைணம.

ஜேதாதகப் சபதாருத்தம பதாரப்பது, ததாலி சசயவது 
ஜபதானறை சடங்குகளின பினனதாலிருக்கும 
கதாரைணங்கரள அறியே முடிந்தது. அவற்ஜறைதாடு 
முகூரத்தக்கதால் நடுதல், முரளப்பதாலிரக 



விடுதல், கங்கணம கட்டுதல், திருமண 
விரளயேதாட்டுகள என ஒவ்சவதானறக்குமதான 
விளக்கம அருரம. அரைசதாணிக்கதால் எனபதன 
உண்ரமப்சபதாருள இப்ஜபதாதுததான விளங்கியேது.

இந்து திருமணச் சடங்குகளில் கதாசி யேதாத்திரரை, 
நதாந்தி, பிரைமஜமதாபஜதசம ஜபதானறைரவ 
சபதாதுவதான தமிழர திருமண வரகயுள ஜசரைதாது 
எனினும அரவ குறித்த விளக்கங்கள பற்றி 
அறிந்துசகதாளள இந்நூல் ஒரு நல்ல வதாயப்பதாக 
உளளது. கதாசி யேதாத்திரரை எனபரத ஒரு 
விரளயேதாட்டு ஜபதால அரத்தம புரியேதாமல் பதாரத்து
ரைசித்த பலருக்கும அதன சபதாருள புரியுமஜபதாது 
இனனும ஆழமதாய ரைசிக்கமுடியும. 
திருமணச்சடங்குகளினஜபதாது ஓதப்படும 
மந்திரைங்கரள அவற்றின சபதாருள 
புரிந்துசசதால்லுமஜபதாது நிச்சயேம நல்ல பலன 
இருக்கும. 

நூலின பினனிரணப்புகளதாக.. சமந்தம முதல் 
சததாபிஜஷேகம வரரையிலதான சடங்குகள குறித்தத் 
தகவல்கள கூடுதல் சிறைப்பமசங்கள. இந்து 



திருமணச் சடங்குகள ஒவ்சவதானரறையும பற்றி 
நனறைதாக அறிந்துசகதாண்டு உளப்பூரவமதாகவும 
உணரவு பூரவமதாகவும சசயேல்பட இது ஒரு 
அருரமயேதான ரகஜயேடு. வதாழ்த்துகள

கீததா மதிவதாணன, ஆஸ்திஜரைலியேதா

கவிஞர / கததாசிரியேர / கட்டுரரையேதாளர

இயேற்ரக கூரஜநதாக்கர



3. முனனுரரை

திருமணம எனறைதால் எனன?

திருமணம எனபது இல்லறை வதாழ்க்ரகக்கதான 
இண்டக்சன ஜகதாரஸ். அததாவது இல்லறை 
வதாழ்வின கடரமகரள, உரிரமகரள விளக்கும
ஒரு அறிமுகப் பதாடம.  அதற்கதான சினனச்சினன 
உததாரைணச் சடங்குகள உருவதாக்கப்பட்டு, 
அவற்ரறைஜயே திருமணச் சடங்கதாக மதாற்றி 
ரவத்தனர நம சபரிஜயேதார.

தமிழனின வதாழ்க்ரக இனற ஜமற்கத்தியே 
நதாகரீகத்திற்கும, தன சுயே நதாகரீகத்திற்கும 
இரடயில் சிக்கித் தவிக்கிறைது.



அரைசின கல்விக் சகதாளரகயேதாலும, ஜவரல 
வதாயப்பின ஆரவத்ததாலும, அடிப்பரடப் 
பண்பதாடுகரள இப்சபதாழுதிருக்கும 
தரலமுரறை இழந்து சகதாண்டிருக்கிறைது.

திருமணம அவசியேமதா? திருமணம சசயது எனன
பயேன? எனற இரளயே தரலமுரறை ஜகட்பதும, 
அதற்கு பதில் சசதால்ல முடியேதாமல் தவிப்பதும 
அதிகமதாகி விட்டது. ஜபதாததாக்குரறைக்கு பல 
சினிமதா கததாநதாயேகரகள மற்றம 
நரகச்சுரவயேதாளரகள, திருமணம எனபது 



சவறம உடல் சமபந்தமதான விஷேயேம எனற 
சசதால்லிக் சகதாண்டிருக்கிறைதாரகள.

ஒரு சினிமதாவில் பிரைபல நட்சத்திரை 
நரகச்சுரவயேதாளர ஒரு அழகதான நவீன 
மங்ரகயிடம ஜகட்பதார, “ஜமடம நீங்க ஏன 
கல்யேதாணம சசயதுக்கரல?”

அதுக்கு அந்தப் சபண் சசதால்லுவதார. “இஜததா 
பதாருங்க மிஸ்டர, இப்ஜபதா எனக்கு கதாஃபி 
சதாப்பிடணும ஜபதால இருந்ததா, ஒரு கப் கதாஃபி 
வதாங்கி சதாப்பிடுஜவன. அதுக்கு எதுக்கு கதாஃபி 
எஸ்ஜடட்ரட விரலக்கு வதாங்கணும?”

அப்சபதாழுது விஜவக்கின மரனவி அரழப்பதார.
உங்கரள அரழக்கிறைதாங்கஜள யேதார அது எனற 
மங்ரக ஜகட்க, “எனனுரடயே கதாஃபி எஸ்ஜடட்”
எனபதார விஜவக்.

இனரறையே “So called பகுத்தறிவதாளர”களுக்கும, 
நவீன மனிதரகளுக்கும திருமணம எனபது 
இப்படித்ததான புரிந்திருக்கிறைது, கதாரைணம 
இல்லதாமல் இல்ரல. 



இவரகளுக்கு திருமணம, இல்லறைம எனபரவ 
எல்லதாம எனன எனற சதரிந்து சகதாளள 
விருப்பஜம இருந்ததில்ரல. 

இல்லறைம எனபரத இருவர இரணந்து 
வதாழ்வது என எளிததாகச் சசதால்லி விடுகிறைது 
உலகம. 

ஒரு ஆணும சபண்ணும இரணந்து வதாழ்தல் 
இல்லறைம எனபது ஜமமஜபதாக்கதான சமூக 
ஜநதாக்கில்லதாத வரரையேரறை.

சமூகத்திற்கும திருமணத்திற்கும எனன 
சமபந்தம? திருமணம எனபது ஒரு ஆண், ஒரு 
சபண் எனறை இரு தனிப்பட்ட 
நபரகளுக்கிரடஜயேயேதான தனிப்பட்ட ஒப்பந்தம 
அல்லவதா?

பகுத்தறிவுவதாதிகள இப்படித்ததான 
ஜகளவிகரளக் ஜகட்பதாரகள. இரு தனிப்பட்ட 
நபரகள சசயது சகதாளளும தனிப்பட்ட 
ஒப்பந்தத்திற்கு  சமூகம ஏன அங்கீகதாரைம வழங்க 
ஜவண்டும? இந்தக் ஜகளவிக்கு அந்தப் 



பகுத்தறிவதாளரகள பதில் சசதால்ல மதாட்டதாரகள. 
சமூகத்தில் தனி மனிதரகள அடங்க 
ஜவண்டுஜம தவிரை, தனிமனிதனுக்கு சமூகம 
அடங்கதாது, அடங்கக் கூடதாது.

சமூகத்திற்கும குடுமபத்திற்கும சகதாடுக்கல் 
வதாங்கல் இருக்கத்ததான சசயகிறைது. சமூகத்தில் 
பங்கு சபறம ஒவ்சவதாருவருக்கும, 
சமூகத்திற்கும மத்தியில் 
கடரமகள/உரிரமகள சகதாண்ட 
வழிகதாட்டிஜயே தரமம எனப்படுகிறைது. 
ஒவ்சவதாரு சமுததாயேத்தின தரமமும இரதத் 
சதளிவதாக விளக்குகிறைது. 

திருமணம எனபது நம நதாட்ரடப் 
சபதாறத்தவரரை இல்லறை வதாழ்வின 
மகத்துவத்ரதயும, அதன சபதாருரளயும, அதன 
ஜநதாக்கம, அதன பயேன ஜபதானறை அரனத்ரதயும 
எடுத்துச் சசதால்லும ஜநதாக்கத்தில் 
அரமக்கப்பட்ட பல சமபிரைததாயேங்கரளக் 
சகதாண்டது ஆகும. 



இதனதாஜலஜயே சமுததாயேங்களுக்கு ஏற்றை மதாதிரி, 
அவரைவர பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்றை மதாதிரி 
பல ஜவறபதாடுகள திருமணச் சடங்குகளில் 
வந்தன.

ஆரியே மதாரயே எனறை சபயேரில் திரைதாவிட 
மதாரயேரயே நம தமிழரகள ஜமல் ஜபதாரத்தி 
ரவத்திருப்பததால் எதிசலல்லதாம சமஸ்கிருத 
உபஜயேதாகம இருக்கிறைஜததா எல்லதாம ஆரியேச் 
சடங்கு எனற ஒதுக்கி விடுகிறைதாரகள நவீன 
தமிழரகள. 

உததாரைணமதாக கதாரளரயே அடக்குதல் ஜபதானறை 
ஜபதாட்டிகளில் சவனற சபண்ரண 
மணமுடிப்பது ஆரஷேஷூவ விவதாகம எனற 
சதாணக்கியேரின அரத்த சதாஸ்திரைத்திஜல 
சசதால்லப்பட்டு இருக்கிறைது. இந்துமதம 
சசதால்லும தரம-அரத்த-கதாம எனபரதஜயே 
வளளுவர அறைத்துப்பதால், சபதாருட்பதால், 
கதாமத்துபதால் என எழுதி இருக்கிறைதார.

பல சடங்குகளின ஜகதாரரவ, தமிழர 
திருமணங்களில் அப்படிஜயே ஒஜரை ஜபதால் 



இருக்கிறைது.  அந்தணரகள திருமணங்களில் முன 
நினற சடங்குகரளச் சசயவததால் எல்ஜலதாரும 
இது கடவுளுக்குச் சசயயும பூரஜேயேதாக 
நிரனக்கிறைதாரகஜள தவிரை, இது இல்லறை 
வதாழ்க்ரகயின முனஜனதாட்டம என யேதாருஜம 
உணரவதில்ரல. 

சடங்குகரள நடத்தி ரவக்கும அந்தணரகளும 
மந்திரைங்களின சபதாருரளயும, சடங்கின 
தத்துவங்கரளயும மணமக்களுக்கு 
சசதால்வதில்ரல.

முதலில் இல்லறை வதாழ்ரவ, அதன தனரமரயே, 
ஜமனரமரயே புரிந்து சகதாண்டதால் மட்டுஜம 
நதாம பினனதால் பதாரக்கப் ஜபதாகும பல ஒப்பீடுகள
புரியே ஆரைமபிக்கும. ஆகஜவ அரதப் பற்றிச் 
சுருக்கமதாக வரும சில அத்தியேதாயேங்களில் 
பதாரப்ஜபதாம.



4. ஒரு ஜகளவியில்
உதித்த சிந்தரன

இந்தியே இளம வயேதினரரைக் கண்டதால் ஜமரல 
நதாட்டவர ஆச்சரயேத்துடன ஜகட்கும ஜகளவி, 
உங்கள நதாட்டவரகள சபரியேவரகளதால் 
நிச்சயிக்கப்பட்ட துரணரயேத்ததான திருமணம 
சசயது சகதாளவீரகளதாஜம? சில நிமிடங்கள 
பதாரத்து, சில நதாட்கள விசதாரித்து ஒரு 
அனனியேருடன எப்படி வதாழ்க்ரக முழுக்க 
உங்களதால் வதாழ முடியும?

திருமணம எனபது தனிப்பட்ட இரு நபர 
சமபந்தப்பட்ட விஷேயேம எனறை எண்ணம 
ஆணிஜவர விட்டு வளரந்திருப்பததால் இந்த 
ஆச்சரயேம அவரகளுக்கு எழுவதில் நமக்கு 
ஆச்சரயேமில்ரல. 



அவரகரளப் சபதாறத்தவரரை கணவனும 
மரனவியும ஒஜரை மதாதிரியேதான சிந்தரனகரள 
சகதாண்டவரைதாக இல்லதாவிடில் மணவதாழ்க்ரக 
நீடிக்கதாது. கருத்து ஜவறபதாடுகள எழும.  

இப்படி எழும ஜவறபதாடுகரள கதாணதாமல் 
ஜபதாகச் சசயயேக் கூடியே ஒஜரை ஒரு விஷேயேம கதாதல்.

கதாதல் திருமணத்ரத, கதாந்தரவ மணம என 
இந்தியேச் சமூகம அங்கீகரித்து இருக்கிறைது. கதாதல்
திருமணம எனறைதால் ஜவற எதுவும 



ஜதரவயில்ரல எனத் சதளிவதாக வரரையேறத்து 
ரவத்திருக்கிறைது. 

உண்ரமயேதான கதாதல் திருமணம எனபது 
அரனவருக்கும சதாத்தியேம இல்ரல. 
யேதாரரையேதாவது கதாதலித்ஜத ஆக ஜவண்டும எனறை 
கட்டதாயேத்தினதாஜலததான பல கதாதல்கள 
உருவதாகினறைன எனபது “உலகறிந்த 
இரைகசியேம”

ஒரு சமூகத்திற்கதான சநறிமுரறைகரள நனகு 
கற்றணரந்து, ரகக்சகதாண்டு வளரந்த இருவரைதால்
வதாழ்க்ரக முழுக்க இரணந்து இருக்க முடியும 
எனபஜத உண்ரம. இருவரும ஒஜரை வதாழ்க்ரகத் 
தத்துவத்ரத அறிந்திருப்பததால் எது சரி, எது 
தவற, எது இனிரம, எது சகதாடுரம, யேதாரின 
கடரம எனன, யேதாருக்கு எனன உரிரம 
எனபதில் ஜவறபதாடு எழ வதாயப்பில்ரல.

உததாரைணமதாக, சகதாளரகயில் மதாறபட்ட 
கதாமரைதாஜேரும, ஜீவதானந்தமும ஜசரந்து நதாட்டிற்கு 
நனரம சசயதனர. கதாரைணம அவரகளின 



ஜநதாக்கம தமிழ்நதாட்டின நனரம. அவரகளின 
தரமம சபதாதுநலம ஜநதாக்கியேது. 

இனரறையே கட்சிகளுக்கு ஏறைத்ததாழ சகதாளரக 
ஒனறததான. ஆனதால் சண்ரட ஜபதாட்டுக் 
சகதாண்ஜட இருக்கினறைன. அவற்றைதால் நதாடு 
சுரைண்டப்பட்டது. கதாரைணம இவரகளுக்கு தரமம 
கிரடயேதாது. சுயேநலஜம முக்கியேம.

இந்தியேச் சமூகத்தில் சபதாதுநலஜம முக்கியேம. 
பிறைப்பு சபதாதுநலம சதாரந்தது. திருமணமும 
சபதாதுநலம சதாரந்தது. எனஜவ சபதாதுநலத்ரதக் 
கடரமயேதாகக் சகதாண்டவர இரணந்ததால் 
அவரகள வதாழ்க்ரக மகிழ்ச்சியேதாகஜவ இருக்கும.

இந்தக் சகதாளரகஜயே இந்தியேதாவின 
சபரிஜயேதாரகளதால் நிச்சயிக்கப்படும 
திருமணங்களின ஆணிஜவர.

இந்தியேச் சமூகக் கட்டரமப்பின அஸ்திவதாரைம 
இல்லறைம எனபததாகும. எனஜவ திருமணம 
எனபது ஒரு கட்டதாயேத் தகுதியேதாக பல 
இடங்களில் இருத்தப்பட்டது. அரைசனதாக இருக்க,



சபதாதுசரபயில் அமரை, ஜவளவி சசயயே, 
தனனுரடயே முனஜனதாருக்கு சிரைதாரத்தம, 
இறைந்ஜததாருக்கு கரம கதாரியேங்கள சசயயே 
இப்படிப் பலவற்றக்கும தகுதியேதாக திருமணம 
எனபது ரவக்கப்பட்டது. ஒஜரை ஒரு துரணயுடன
ஒத்துப் ஜபதாய, இனிரமயேதாய குடுமபம நடத்த 
இயேலதாதவர எப்படி ஊஜரைதாடு ஒத்துப் ஜபதாய 
வதாழமுடியும எனறை தரக்க ரீதியேதான ஜகளவிக்கு 
பதில் சசதால்ல முடியுமதா?

ஒரு இந்துவின முதல் முக்கியேக் கடரம அறைம 
பயிலுதல். அததாவது எது தரமம எனபரதக் 
கற்றைலதாகும. இரதத்ததான அடிப்பரடக் கல்வி 
எனற சசதால்கிஜறைதாம. 

கல்விரயே எத்தரன வரகயேதாகப் 
பிரித்திருக்கிஜறைதாம பதாருங்கள

1. வித்யேதாரைமபம -  எழுத்துக்கள, எண்கள 
ஆகியேவற்ரறைக் கற்றைல். வதாசிக்கக் கற்றக் 
சகதாளளுதல், எளியே கூட்டல்-கழித்தல் பற்றி 
அறிந்து சகதாளளுதல்.



2. அறைம – உலகத்தின அடிப்பரடகரளக் கற்றக் 
சகதாளளுதல்.  இதன மூலமதாக உலகம 
உண்டதானது எப்படி, உயிரகள உண்டதானது 
எப்படி, உலக வரைலதாற, எது தரமம, எரவ 
விலக்கப்பட்டரவ எனக் கற்கிஜறைதாம.

3. சபதாருள – இதன மூலம வதாழ்க்ரகக்குத் 
ஜதரவயேதான கல்விகரளக் கற்கிஜறைதாம. 64 
கரலகள என வரகப்படுத்தப்பட்ட இவற்றில் 
நமக்கு ஆரவமுளள ஒனறிரைண்ரட மிக 
ஆழமதாகக் கற்கிஜறைதாம. இரவ நமக்கு 
சபதாருளீட்ட உதவுகினறைன.

அறைம / தரமம எதுசவன கற்றக் சகதாண்ட 
பினனஜரை, சபதாருளீட்டுவரதப் பற்றிக் 
கற்கிஜறைதாம. அதன பிறைகு சபதாருளீட்டி, 
திருமணம சசயது சகதாண்டு இனபம 
நுகரகிஜறைதாம.

இல்லறை தரமத்ரதச் சிறைப்பதாகக் கரடபிடித்ததால் 
ஜமதாட்சம எனபரதஜயே அறைம, சபதாருள, 
இனபம, வீடுஜபற எனறை நதானகு தரமங்களதாக 
இந்தியேச் சமூகம பிரித்து ரவத்தது. வளளுவர 



கூட தனது முப்பதாரல, முதலில் அறைத்துப் பதால், 
இரைண்டதாவது சபதாருட்பதால், மூனறைதாவது 
கதாமத்துப் பதால் என மிகச் சரியேதாக 
அரமத்திருப்பதார.

“ரமண்ட் கண்டிஷேனிங்” எனற  மஜனதாதத்துவ 
நிபுணரகள இனற கட்டணம வதாங்கிக் சகதாண்டு
சசதால்லும அஜத நுட்பமததான  அறைம படித்தலில் 
கரடபிடிக்கப்படுகிறைது.  

பிறைந்த குழந்ரதக்கு நல்லது சகட்டது சதரியேதாது. 
அறைக்கல்வி முதலில் எது சரி, எது தவற எனற 
கற்றக் சகதாடுத்து மனரதச் 
சசமரமயேதாக்குகிறைது. அதனபின தவறின பக்கம 
மனம திருமபதாது. 

இனற, குழந்ரதகரள முதலில் உன 
சந்ஜததாஷேமததான முக்கியேம எனற 
பழக்குகிஜறைதாம. அதுததான சுயேநலமதாக அவரகள 
சநஞ்சில் விஸ்வரூபமதாக நிற்கிறைது. அடுத்து 
இனபம சபறை முக்கியேத் ஜதரவயேதாக 
சபதாருளீட்டரலக் கதாட்டுகிஜறைதாம. 



அதனதால் எனன சசயததாவது சபதாருளீட்ட 
ஜவண்டும எனறை ரவரைதாக்கியேத்ரத 
வளரக்கிஜறைதாம. கரடசியேதாக இயேலதாத கதாலத்தில் 
அறைம பயிலச் சசதால்கிஜறைதாம. அப்புறைம எப்படி 
வதாழ்வில் தரமமும, சபதாதுநலனும இருக்கும?

அதனதால்ததான திருமணம எனபது “என 
சந்ஜததாஷேத்திற்கு”, எனறை எண்ணம 
ஜமஜலதாங்கியேது.  கணவன ததான சந்ஜததாஷேமதாக 
இருக்க நிரனக்கிறைதான. மரனவி ததான 
சந்ஜததாஷேமதாக இருக்க நிரனக்கிறைதாள. இருவரின 
சந்ஜததாஷேமும இருஜவற துருவங்கள ஆகியேபின 
திருமணத்தில் சந்ஜததாஷேம எப்படி இருக்கும?

அறைம பயிலதாதவரின திருமணங்களில் சில 
அதிரஷ்டவசமதாக மகிழ்ச்சியேதாக அரமயே 
முடியும.  

அறைம பயினறைவரின திருமணம சில 
துரைதிரஷ்டவசமதாக மகிழ்வினறி அரமயேலதாம. 
ஆனதால் அரதயும மகிழ்ச்சியேதானததாக்கிக் 
சகதாளளும திடம அறைமபயினஜறைதாருக்கு உண்டு.



அனபும அறைனும உரடத்ததாயின 
இல்வதாழ்க்ரக 

பண்பும பயேனும அது.

இல்வதாழ்வின பயேன எனன? - அறைம. 

இல்வதாழ்வின பண்பு எனன? - அனபு. 

இத்தரன இரைத்தினச் சுருக்கமதாக உலகத்தில் 
எந்தப் பண்பதாடும இல்லறை வதாழ்க்ரகரயே 
வரரையேறத்தது இல்ரல. மகிழ்வு எனபது 
திருமணத்ததால் அல்ல, நதாங்கள கற்றை 
அறைத்தினதாலும, எங்கள உளளத்தில் வளரத்த 
அனபதாலும வருகிறைது. அதனதால் எங்களதால் 
சபரிஜயேதாரகள நிச்சயித்த சபண்ரணத் 
திருமணம சசயது சகதாண்டு சந்ஜததாஷேமதாக 
இருக்க முடிகிறைது.

இந்தக் ஜகளவி-பதில் 1999 இல் நடந்த ஒரு நிஜே 
உரரையேதாடல். ஜகட்டவர 45 வயேது 
திருமணமதாகதாத அசமரிக்கப் சபண்மணி.  
எனனுரடயே திருமணம நிச்சயேம சசயயேப்பட்ட 



ஜநரைத்தில் அவருக்கு தகவல் அளித்தஜபதாது அவர
ஜகட்ட ஜகளவியும, அதற்கதான பதிலுஜம இது.



5. திருமணம
திருமணம எனபரதக் கல்யேதாணம எனறததான 
சசதால்லுவதாரகள. கல்யேதாணம எனறைதால் பூரைண 
சுபம அததாவது மிகச் சிறைந்த நற்கதாரியேம எனற 
சபதாருள. அறைத்தின அடிப்பரடயேதான 
இல்லறைத்தின ஆரைமபஜம திருமணம. 
இரதவிடச் சுபகதாரியேம எனபது புவியில் 
கிரடயேதாது. மற்றை அறைங்கள ஒரு முரறை மட்டுஜம
பலன தரும. திருமணம மூலம உருவதாகும 
இல்லறைம, பல்லதாயிரைக்கணக்கதான ஆண்டுகள, 
மீண்டும மீண்டும உண்டதாகி, அறைத்ரத வளரத்து 
நிரலநிறத்த உதவும. 



அறைம  அறைத்ததால் சபதாருள  அறைத்ததால் வரும 
சபதாருளதால் இனபம  இப்படிப்பட்ட வரிரச 
முரறையேதால் வதாழ்வது மட்டுஜம ஒருவருக்கு 
வீடுஜபற்ரறைத் தரும. 

இரதஜயே இந்துமதம அறைம – சபதாருள - இனபம 
- வீடுஜபற என வரிரசப்படுத்துகிறைது. 
சமஸ்கிருத சனதாதன தரமம,  தரம – அரத்த – கதாம 
– ஜமதாட்ச எனறம இரதத்ததான கூறகிறைது. 
திருமணம எனபது சவறம உடல் சுகத்திற்கதாக 
அல்ல எனபது இந்த அடிப்பரட விவரைங்களில் 
இருந்து புரியும.

இனரறையே நவீன திருமணங்களில் நதாம 
சசதால்வது எனன?

வதாழ்க்ரகரயே வதாழப்ஜபதாகும அந்த இருவருக்கு
மட்டும பிடித்திருந்ததால் ஜபதாதும. அவரகளின 
தனிப்பட்ட வதாழ்க்ரகயில் நதாம குறக்கிடஜவ 
கூடதாது.

ஜகட்பதற்கு மிக நியேதாயேமதாய ஜததானறம. பலரும 
ஒரு படி சிந்தித்து சசதால்வது சரியேதாகத்ததாஜன 



இருக்கிறைது என முடித்துக் சகதாளவதாரகள. அது 
அவரகள வதாழ்க்ரக அவரகள வதாழட்டும எனற 
அவரகளுக்கு தனி இடம தருவஜததாடு சமூகம 
ஒதுங்கிக் சகதாளகிறைது.

ஆனதால் உண்ரமயில் அது அப்படியேதா? இல்ரல. 
அவ்விருவர ஒரு குடுமபம. 
அவரகளுக்கிரடஜயேயேதான விஷேயேங்கள தனி 
உரிரமததான. ஆனதால் அந்த இல்லறைவதாசிகளுக்கு
சமூகம அங்கீகதாரைமும பதாதுகதாப்பும அளிக்கிறைது. 
அஜதஜபதால் சமூகத்திற்கு எனசனனன சசயயே 
ஜவண்டும என கடரமகரளயும விதிக்கிறைது. 

இந்து மதம சமூகக் கடரமகரள மிகத் 
சதளிவதாக வரரையேறத்து உளளது. நமக்கு நமது 
உரிரம மட்டுமததான முக்கியேம. அடுத்தவன தன 
கடரமரயே சசயயேதாவிட்டதால் குரறை சசதால்ல 
மட்டுஜம நமக்குத் சதரியும. 

நம கடரமரயேயும அடுத்தவர உரிரமரயேயும 
நதாம மூனறைதாம பட்சமதாகத்ததாஜன பதாரக்கிஜறைதாம.



ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மனிதன எப்படிசயேல்லதாம 
வதாழலதாம?

1. திருமணம சசயது சகதாளளதாமல் வதாழலதாம – 
பிரைமமச்சரியேம

2. திருமணம சசயது சகதாண்டு வதாழலதாம – 
இல்லறைம

3. வதாழ்ரவ சவறத்து தனித்துப் ஜபதாய 
வதாழலதாம – சனனியேதாசம

4. மரனவியுடன கதானகம சசனற துறைவு 
வதாழ்க்ரக வதாழலதாம. – வனப்பிரைஸ்தம

இந்த நதானகு வழிகரளயும இந்து தரமம 
சசதால்கிறைது. இரத வளளுவரும ஏற்றக் 
சகதாண்டு, சபரும சபதாறப்ரப அந்த 
இல்லறைத்ததானுக்கு சகதாடுக்கிறைதார.

அதற்குண்டதான அதிகதாரைம ஜவண்டுஜம! 
அரதயும இந்து தரமம சசதால்கிறைது. 
பிறைவழிகளில் வதாழ்ஜவதார இல்லறைத்ததானிடம 



சபற்ற உண்ண ஜவண்டுஜம தவிரை சசல்வம 
ஜசரத்தல் ஆகதாது.

பலருக்கு இது மிகப் சபரியே அதிரச்சியேதாக 
இருக்கக்கூடும. இது அநியேதாயேம என 
பகுத்தறிவதாளரகளுக்கு இரைத்தம சகதாதிக்க 
ஆரைமபித்திருக்கலதாம. 

ஆனதால் யேததாரத்த வதாழ்க்ரகரயேப் பதாரப்ஜபதாம. 
சனனியேதாசிகளின மடங்களின சசதாத்து, 
அவற்றிற்கதாக நடக்கும தில்லுமுல்லுகள 
இரவயேதாவும சமூகத்தின ஒட்டு சமதாத்த 
மதிப்ரபஜயே குரலப்பததாக அல்லவதா 
இருக்கிறைது! பிரைமமச்சதாரிகள எனச் சசதால்லிக் 
சகதாளளும பலர சசதாத்துக்கள ஜசரத்த பின 
அவரகள சசயயும அட்டூழியேங்கள சமூகத்தின 
மரியேதாரதரயே அல்லவதா குரலத்துக் 
சகதாண்டுளளது!

சனனியேதாசிகள, பிரைமமச்சதாரிகள ஆகிஜயேதாருக்கு 
அவரகளின வதாழ் நதாரளக்குப் பினனதான ஜதரவ
எனற இல்லஜவ இல்ரல. வதானப்பிரைஸ்தரகள 
வதாழ்ந்து முடித்தவரகள. அதனதால் இவரகள 



மூவரக்கும சசல்வஜமதா, சசதாத்ஜததா ஜசரக்கும 
உரிரம சகதாடுக்கப்படுவதில்ரல.

இவரகளின ஜதரவகரள இல்லறைத்ததார தீரப்பர. 
இல்லறைத்ததாரின இனப துனபங்களுக்கு இவரகள
துரண நிற்பர. இப்படிக் கடரமகரளயும 
உரிரமகரளயும மிக நுண்ணியே ஜநதாக்கத்துடன 
வகுத்தது இந்தியே சமூகம.

இல்வதாழ்வதா சனனபதா னியேல்புரடயே 
மூவரக்கு

நல்லதாற்றி னினறை துரண.

இயேல்பதான மூனற வழி மனிதரகளுக்கும 
இல்லறை வதாழ்க்ரக வதாழ்பவஜன துரண நிற்க 
ஜவண்டும என கடரமரயேக் சகதாடுக்கிறைது. அது 
மட்டுமல்ல, அவரகள நல்லதாற்றில், அததாவது 
நல்லவழியில் நடக்க ஜவண்டுசமனறைதால் 
அப்படி இருப்பஜத சிறைந்தது எனறம வகுக்கிறைது.

இவ்வுலகில் உளள அரனத்து இயேற்ரக 
வளங்களும அரனவருக்கும சபதாது. அதில் 



இல்லறை வதாழ்வு வதாழ்ஜவதானுக்கு மட்டும ஏன 
சசதாத்துரிரம எனபதற்கு பதில்ததான இது.

இல்லறை வதாழ்வு வதாழ்பவன, பிறை வரகயேதான 
வதாழ்க்ரக வதாழ்பவரகரள ஆதரிக்க ஜவண்டும. 
அதன ஜதரவக்கதாகஜவ சசதாத்துரிரம 
வழங்கப்படுகிறைது.

பிறைப்பு முதல் இறைப்புவரரை நதாற்பது விதமதான 
ரவதீகச் சடங்குகரள இந்துக்கள  தம வதாழ்வில் 
நடத்துகினறைனர. இவற்றில் முக்கியேமதானரவ 
பதினதாற. அரவ  “ஜசதாடஷே கரமதாக்கள“ 
எனனும பதினதாற சமஸ்கதாரைங்கள  என  
அரழக்கப்படும. 

ஜசதாடஷே சமஸ்கதாரைங்கள எனப்ப்டும பதினதாற 
முக்கியேச் சடங்குகரள பினனிரணப்பு   1 இல் 
விரிவதாக அறியேலதாம. 

இப்பதினதாறில் விவதாகம எனனும திருமணம 
மிக முக்கியேமதான ஒனற. திருமணத்தில் 
இந்துக்களின திருமணக் கிரிரயேகள பற்பல. 
இரைண்டு பந்தல்கள இட்டு, ஏழு நதாட்கள 



திருமணங்கள நடந்து இருக்கினறைன. சபண் 
வீட்டதார பந்தல், மதாப்பிளரள வீட்டதார பந்தல் 
எனச் சகல சடங்குகளுடன பழங்கதாலத்தில் 
திருமணங்கள நடந்தன.

இனரறையே வதாழ்க்ரக ஜவகமிக்கது. அதனதால் 
திருமணங்கள முதல் நதாள மதாரல மணமகன(ள) 
அரழப்பு, விடிந்ததால் முகூரத்தம எனனும 
அளவில் சுருங்கி இருக்கினறைன. 

சுருங்கியே நிரலயிலும சசயயே ஜவண்டியே 
கிரிரயேகள அரனத்தும சசயயேப்படுகினறைனவதா 
எனில் இல்ரல. 

சமுததாயே ரீதியேதாக இந்தச் சடங்குகளில் பல 
மதாற்றைங்களும திரிபுகளும கூட உண்டு. 
அவற்ரறைப் பற்றி ஆரைதாயவதும, திருமணத்தின 
ஜமனரம, அதன பலன, சடங்குகளின சபதாருள 
ஆகியேவற்ரறைப் பற்றி விரிவதாகவும 
சதளிவதாகவும இனி வரும சந்ததிகளுக்கு 
எடுத்துச் சசல்வஜத இந்நூலின ஜநதாக்கம ஆகும.



6. இல்லறைம

அறைம எனபது விதித்தன சசயதல், விலக்கியேன 
ஒழித்தல் எனபதார பரிஜமலழகர. அறைம எனறைதால் 
முதலில் வருவது இல்வதாழ்க்ரக. 
இல்வதாழ்க்ரகஜயே மிகச் சிறைந்த அறைம எனகிறைது 
தமிழர பண்பதாடு. அரனத்து அறைங்களும 
பிறைக்குமிடம இல்வதாழ்ஜவ. 



பிறைவியின பயேன எனன எனறை ஜகளவிக்கு 
இந்துக்களின பண்பதாடு சசதால்லும பதில் - 
பிறைருக்கு உதவத்ததான. 

ததான ஒருவன மட்டுஜம உதவதாமல், 
கதாலதாகதாலத்திற்கும பூமியில் உளள 
அரனத்திற்கும உதவ வரக சசயயும ஒஜரை வழி 
இல்வதாழ்க்ரக மட்டுஜம. இல்வதாழ்வின மூலம 
சந்ததிகரள சபருக்குவதன மூலமதாக நிரலத்த 
அறைத்ரத பூமியில் நிரல நிறத்துவததால்  
இல்வதாழ்ஜவ இந்துக்களதால் வதாழும வழியேதாகக் 
சகதாளளப்படுகிறைது. மற்றைரவ பிறை-வழிகள 
எனஜறை சசதால்லப்படுகினறைன. 

இதன அடிப்பரடயிஜலஜயே புத்திரைன சபறைதாமல் 
ஜபதானதால் “புத்” எனனும நரைகத்தில் வீழ்வதான 
என ஜவதமும சசதால்கிறைது. குலவிருத்தியும, 
அறைமசபருக்கலும திருமணத்தின மிக முக்கியே 
இரு ஜநதாக்கங்கள. 

துறைவிஜயேதா, சனனியேதாசிஜயேதா, வனப்பிரைஸ்தஜனதா 
தம அறைம மட்டுஜம ஜபணுபவரகள.  இல்லறை 



வதாழ்க்ரக சகதாண்டவன இருதனரம 
வதாயந்தவன. 

இல்லறைத்ததான தனனுரடயே அறைமும 
சசயகிறைதான. பிறை இயேல்பினரின அறைத்ரதயும 
கதாக்கிறைதான.  அப்படிப்பட்ட இல்லறைம எனபது 
எந்தக் கடுரமயேதான ஜநதானரபயும விட 
உயேரந்தததாகும.

தவம எனபது சுயேநலம சதாரந்தது. ததானம எனபது 
சபதாதுநலம சதாரந்தது. பிறை இயேல்பினர தவம 
சசயகினறைனர. இல்லறைத்ததான ததானம 
சசயகிறைதான. 

இதனதால் இனரறையே மக்கள புரிந்து சகதாளள 
ஜவண்டியே இனசனதாரு சசயதியும உண்டு.  

இல்லறைத்ததான, சனனியேதாசிகரளப் பணிந்து 
எனக்கு அரதக் சகதாடுங்கள, இரதக் 
சகதாடுங்கள எனக் ஜகட்பது இல்லறை 
தரமத்திற்ஜக எதிரைதானது. அப்படித் தரமத்ரத 
மீறியேததாஜலஜயே பலப்பல ஜபதாலி 
சனனியேதாசிகரள உருவதாக்கி இருக்கிஜறைதாம. 



இல்லறைத்ததானின துரண இல்ரல எனறைதால் 
சனனியேதாசிகளும, பிரைமமச்சதாரிகளும, வனப் 
பிரைஸ்தரகளும  எனறம நல்வழியில் சசல்ல 
முடியேதாது.  ஆக இல்லறைம எனற சபயேர 
வரைக்கதாரைணஜம அது இல்லதாவிடில் அறைம 
இல்ரல எனபததால்ததான. 

கற்புரடத் துரணயுடன ஒழுகும ஒழுக்கஜம 
இல்லறைம. எனஜவ வதாழ்க்ரகத் துரணநலம 
எனற மரனவி கூறைப்பட்டதாள. அவள 
கணவனுக்கு அடிரம அல்லள. அவள 
கணவனுக்குத் துரண. “சகதரமினி“ எனற 
வடசமதாழியில் மரனவிக்குப் சபயேர. இல்லறைம 
நடத்துவதில், தரமத்ரதச் சசயவதில் 
கணவனுக்குச் சகதாயேம (உதவி) சசயபவள 
எனபது இதன சபதாருள.

(1) முனஜனதாரகள (2) சதயவம (3) விருந்தினர (4) 
சுற்றைத்ததார (5) ததான எனனும இவ்ரவவரரையும 
கதாக்க ஜவண்டியேது இல்லறைத்ததார கடரம.



7. திருமண வரககள

பிரைமமச்சரயேம எனபது கல்வித்ஜதடல். அறைம 
பற்றியும, பிரைமமம பற்றியும இனனும பல 
வரகக் கல்விகரளயும பல கட்டுப்பதாடுகளுடன
வதாழ்ந்து கற்பஜத பிரைமமச்சரயேம. பிரைமமச்சரயேம 
ஜமற்சகதாளபவன அறைம கற்கிறைதான. பினனர 
சமதாவரத்தனம சசயது சபதாருளீட்டத் 
சததாடங்குகிறைதான.



பின திருமணத்தில்ததான கனனிப் சபண்ரண 
மரனவியேதாக்கி கதாமத்ரத சததாடங்குகிறைதான. 

இல்வதாழ்க்ரகயின குணம அனபு. இதன பயேன 
அறைம. ஒருவன சபறம மிக உயேரந்த சசல்வம 
நற்குணம நற்சசயரககள சகதாண்ட 
மரனவிஜயே.

“மங்கலம எனப மரனமதாட்சி அனஜறைதா?“

(1) பிரைமம விவதாகம (2) சதயவ விவதாகம (3) 
ப்ரைஜேதாபத்யே விவதாகம (4) ஆரஷேவிவதாகம (5) 
கதாந்தரவ விவதாகம (6) ஆரஷேஷூவ விவதாகம (7) 
ரைதாக்ஷஸை விவதாகம (8) ரபசதாசம என 
திருமணங்கள எட்டு வரக எனகினறைன 
சதாத்திரைங்கள. 

தமிழ் இலக்கண நூல்களும 
இவ்சவட்டுவரககரள ஒப்புக் சகதாளகினறைன. 
இவற்ரறைப் பற்றியே விவரைங்கள பினனிரணப்பு 
2 இல் தரைப்பட்டுளளன.

இந்தத் திருமண வரககள பல்லதாயிரைம 
ஆண்டுகளுக்கு முனபு வரரையேறக்கப்பட்டரவ. 



இவற்றில் அடங்கதாத ஒரு திருமண வரகரயே 
உலகில் எங்கும சுட்டுதல் முடியேதாது. 

மணமகனும, மணமகளும ஒருவரரை ஒருவர 
கதாதலித்து திருமணம சசயதல் எனபது 
அரனவருக்கும அரமவதில்ரல. 
அத்தரகஜயேதாரக்கு இந்து மதத்தில் அவரைது 
குடுமபத்தினரைதால் திருமணம ஏற்பதாடு 
சசயவிக்கப்படுகிறைது. கதாதல் திருமணம 
எனறைதால் சபற்ஜறைதார சமமதம அளித்து 
முரறையேதான திருமணம நடத்தி ரவக்க 
ஜவண்டும.  

மனம இரணந்ததால், மணத்ததால் இரணப்பது 
சமூகக் கடரம ஆகும. கதாதல் சகதாண்ஜடதார 
தமரம தம துரணக்ஜகற்ப மதாற்றிக் சகதாளவர.

இந்து மதத்தில் உளள அத்தரனச் சடங்குகளுஜம
தத்துவம சதாரந்தரவ ஆகும. மகிழ்வதான 
மனதுடன இல்லறைம ஆரைமபித்தலதால் 
மணமக்களுக்கு இரடஜயே எளிதில் புரிதல் 
ஏற்பட்டு பிரணப்பு உண்டதாகும. ஆகஜவ 
மனரதப் பக்குவப்படுத்தி, இனபமதாக, 



ஜநரமரறை ஜநதாக்ஜகதாடு ரவப்பதும, 
இல்லறைத்தின தத்துவங்கரளப் புரியே 
ரவப்பதுவுஜம திருமணச் சடங்குகளின முக்கியே 
ஜநதாக்கதாகும.



8. திருமணத்திற்கு
முந்ரதயே படிகள

திருமணத்திற்கு சபண் ஜதடும மதாப்பிளரளக் 
குடுமபத்ததாருக்கு எளியே வழிகரள நீதி நூல்கள 
அளிக்கினறைன.

சபண் ஜதடும ஒருவர, தம குடுமபத்தின 
தனரமகரள முற்றிலும அறிந்தவரைதாக இருக்க 
ஜவண்டும. அப்படி இருந்ததால்ததான, 
குடுமபத்தில் சபதாருந்த எனன ஜதரவ எனபது 
அவருக்குத் சதரியும. அரத ஆரைதாயந்து ஏற்றை 
சூழ்நிரலயில் வளரந்த சபண்ரணத் ஜதடுவதார.

ஒவ்சவதாரு குடுமபத்திற்கும, குலத்திற்கும, 
இனத்திற்கும வித்தியேதாசமதான சிறைப்புப்பண்புகள
உண்டு. 

விவசதாயியின மரனவி மிகுந்த சகதாரடமனம 
சகதாண்டவரைதாக, கடும உரழப்பதாளியேதாக, 



உறைவுகள, நட்புகள, அக்கம பக்கத்தவரரை 
அனுசரிப்பவரைதாக இருக்க ஜவண்டும.  

சபரியே அரைசியேல்வதாதியின துரண, ஜநரைம கதாலம 
பதாரைதாமல் விருந்ஜததாமபல் சசயபவரைதாக, 
படதாஜடதாபம இல்லதாதவரைதாக, அரனவருடனும 
அணுகி உதவி சசயபவரைதாக இருக்க ஜவண்டும.  
ஆக அந்தக் குடுமபத்திற்கு எந்த குணங்கள 
சிறைப்ஜபதா அந்தக் குணங்கள சகதாண்டவரைதாக 
வதாழ்க்ரகத்துரண இருக்க ஜவண்டும. 
உததாரைணமதாக பரடப்புக்கு முக்கியேத் ஜதரவ 
கரல உணரவு. பரடப்பு சதயவத்திற்கு 
கரலமகரள இரண ஜசரத்தனர. 

கதாத்தலுக்கு முக்கியேத் ஜதரவ சசல்வம. கதாக்கும 
விஷ்ணுவுடன இலக்குமிரயேச் ஜசரத்ததாரகள. 

அழித்தலுக்குத் ஜதரவ சக்தி. எனஜவ சிவனுடன
சக்திரயேச் ஜசரத்ததாரகள. அப்படி 
குடுமபத்திற்ஜகற்ப குணங்கள சகதாண்டிருப்பது 
மிக முக்கியேமதானததாகும.



இனரறையே மணமக்கள ஜதரவ 
விளமபரைங்கரளப் பதாருங்கள. ஒரு வதாழ்க்ரகத் 
துரணரயேத் ஜதரந்சதடுக்க அவரகள 
சகதாடுத்திருக்கும விவரைக் குறிப்புகரளப் 
பதாருங்கள. 

சிறைந்த குணமுளள, சதயவ பக்தியுளள, குடுமபப்
பதாங்கதான இந்த மூனற குணம சமபந்தப்பட்ட 
வதாரத்ரதகரளத் தவிரை குணம பற்றி ஒரு 
வதாரத்ரதஜயேனும கண்டதுண்டதா? 

எது சிறைந்த குணம? ஒவ்சவதாருவருக்கும அது 
ஜவறபட்டுக் சகதாண்ஜட இருக்கும. இனனினன 
குணங்கள என நம குடுமப குணங்கரளஜயே 
நமமதால் பட்டியேலிட முடியேவில்ரல. 

குடுமபப்பதாங்கு எனபது சிக்கனம எனற 
அரத்தமதா? விருந்ஜததாமபல் என அரத்தமதா? 
அச்சம, மடம, நதாணம, பயிரப்பு என அரத்தமதா? 

எது சிறைந்த குணம? அடுத்தவர விஷேயேத்தில் 
மூக்ரக நுரழக்கதாமல் இருப்பததா? 



எல்ஜலதாருக்கும உதவுவததா? பணம ஜசரத்து 
ரவப்பததா? எது சிறைந்த குணம? 

நம குடுமபம இனனினன குணங்கரள சிறைந்த 
குணங்களதாகக் சகதாண்டிருக்கிறைது எனறை அறிவு, 
முதலில் நமக்கு இருக்க ஜவண்டும.

அந்தக் குணங்கரளப் பூரைணமதாகக் சகதாண்ட 
வதாழ்க்ரகத் துரணரயேத் ஜதரந்சதடுக்க 
ஜவண்டும. வதாழ்க்ரகத் துரண, நம குடுமப 
அரமப்பு முரறையில் நதாம சிறைப்பதாகக் கருதும 
சிறைந்த குணங்கரளக் சகதாண்டவரைதாக இருந்ததால் 
அங்ஜக மன நிரறைவு இருக்கும. வதாழ்க்ரக 
நிரறைவதாக இருக்கும. 

அக்குணங்கள இல்லதாது ஜபதானதால், 
வதாழ்க்ரகஜயே சவறரமயேதாகத் சதரியும. 

ஒரு குடுமபப் சபரியேவர ஏன ஒரு திருமணத்ரத 
முனசனடுக்கிறைதார எனபதன அடிப்பரடக் 
கதாரைணம இதுததான.  தனனுரடயே குடுமபத்தின 
அறைம அறிந்தவர, அஜத அறைத்ரத 
அடிப்பரடயேதாகக் சகதாண்ட குடுமபத்தில் 



வளரந்த சபண்ரணத் தம குடுமபத்தில் 
இரணப்பஜத இதன ஜநதாக்கம. 



8.1 ஜேதாதகப் சபதாருத்தம
பதாரத்தல் 

ஜேதாதகம, ஜஜேதாசியேம எல்லதாம மூடநமபிக்ரக 
எனற எல்லதாவற்ரறையும சபதாதுவில் ஒதுக்கித் 
தளளிவிட முடியேதாது. கதாரைணம சசதால்கிஜறைன.

ஜேதாதகம பதாரத்தல் எனனும இச்சடங்ரக 
சுயேநலம சகதாண்ட கதாரியேமதாக மதாற்றியேததால் 
இந்த புளளியியேல்-நிகழ்தகவு (Statistical 
Probability) அடிப்பரடயில் அரமந்த ஒரு கருவி 
இனற மூட நமபிக்ரகயேதாக மதாறி விட்டது.



மஜனதாதத்துவ ரீதியேதாக, ஒரு திருமண 
முனசனடுப்ரப நிரைதாகரிக்க ஜவண்டுமதானதால் 
எரதச் சசதால்லி நிரைதாகரிப்பது? ஒரு உறைவிற்கதான 
முனசனடுப்பு மிகப் சபரியே பரகரமக்கதான 
கதாரைணமதாக அரமந்து விடக்கூடும.

நதாசூக்கதாக ஜேதாதகம சபதாருந்தவில்ரல எனற 
சசதால்வதுததான நதாகரீகமதான ஒனற. ஏன 
பிடிக்கவில்ரல எனறை கதாரைணத்ரத ஜநரைடியேதாகச் 
சசதால்லக் கூடதாது. சபண் அழகில்ரல. சபண் 
இயேல்பு மதாப்பிளரளயின அக்கதாவிற்கு 
பிடிக்கவில்ரல எனசறைல்லதாம சசதால்லிக் 
சகதாண்டிருப்பது ஜநரரம எனறைதாலும 
மடரமயேதாகும. சபண்ரண நீங்கள 
விமரசித்ததால், மதாப்பிளரள மீததான விமரசனஜம 
பதிலதாக வரும.

இதுஜவ சபண்ணுக்கு மதாப்பிளரளரயே 
பிடிக்கவில்ரல எனறைதாலும ஜேதாதகம ஒத்து 
வரைவில்ரல எனறை ஒற்ரறை வதாரத்ரதயில் 
முடித்துக் சகதாளவஜத நல்லது. 



ஜேதாதகத்ரத இப்படி ஒரு மஜனதாதத்துவக் 
கருவியேதாகவும பயேனபடுத்தலதாம. 
விமரசனங்களும, எதிர விமரசனங்களும 
ஜதரவயில்ரல.

ஜஜேதாதிடம எனபது புளளியியேல் (Statistics) 
விவரைங்களதால் ஜகதாரக்கப்பட்டு, நிகழ்தகவின 
(Probability) அடிப்பரடயில் சசதால்லப்படும ஒரு 
யூக (Prediction) சதாஸ்திரைம. அது ஒவ்சவதாரு 
நதாளும வளரை ஜவண்டியே சதாஸ்திரைம.

உததாரைணமதாக புரகப்பிடிப்பவரகளில் 10 
சதவிகிதம ஜபர நுரரையீரைல் புற்றஜநதாயேதால் 
பீடிக்கப்படுகிறைதாரகள. இப்சபதாழுது 
புரகப்பிடித்தல் நுரரையீரைல் புற்றஜநதாயக்குக் 
கதாரைணமதா இல்ரலயேதா? 

ஆமதாம எனபது ஆத்திகவதாதம. இல்ரல எனபது 
நதாத்திகவதாதம. 

ஜமலும ஆரைதாயே ஜவண்டும, இப்ஜபதாரதக்கு 
புரகப்பிடித்தரல ஒதுக்கி ரவப்ஜபதாம எனபஜத
யேததாரத்தவதாதம. 



புளளி விவரை அடிப்பரடயிலதான யூக சதாஸ்திரைம 
ஜமலும ஜமலும கூரரமப்படுத்தப்பட்டதால் 
மட்டுஜம அந்த சதாஸ்திரைம பயேனபடும. 
ஜஜேதாதிடம பல நூற வருடங்களதாக அப்படி 
வளரைதாமல் ஜதங்கி விட்டததால் இனற அது ஒரு 
உபகரைணமதாக இருப்பரத விட, ஆயுதமதாக 
பலரரைக் கதாயேப்படுத்திக் சகதாண்டு இருக்கிறைது.

அப்படி எனனததான சபதாருத்தம பதாரக்கிறைதாரகள 
எனபரதத் சதரிந்து சகதாளஜவதாம.

1. தினப் சபதாருத்தம : 

மணமக்களின ஆயுள, ஆஜரைதாக்கியேம இரவ 
இரைண்ரடயும குறிப்பிடுவது 
தினப்சபதாருத்தமதாகும. ஒவ்சவதாரு 
நட்சத்திரைத்திற்கும குணத்ரத வரரையேறத்து, இந்த
இரு நட்சத்திரைங்கரள இரணத்ததால் இவரகளின 
ஆயுள, ஆஜரைதாக்கியேம சபருகுமதா என அறிவது. 
அனற இவற்ரறை அறியே விஞ்ஞதான வசதிகள 
இல்ரல. அதனதால் யூகிக்க ஜவண்டி இருந்தது. 
இனற குடுமப உடல்நல வரைலதாறம, மருத்துவச் 
ஜசதாதரனயும சவளிப்படுத்திவிடும. 



உததாரைணமதாக இருவர குடுமபத்திலும சில 
பரைமபரரை வியேதாதிகள இருந்ததால் தவிரக்கலதாம. 
ஒத்து வரைதாத பழக்கங்கள இருந்ததால் 
தவிரக்கலதாம.

2. கணப்சபதாருத்தம :

இது குணநலரனக் குறிக்கும. குணத்ரத மூனற 
வரககளதாகப் பிரித்தனர. இரவ இயேற்ரக 
குணங்களதாக கருதப்படுகினறைன. ஜதவகணம 
எனபது சதாந்தமதான குணமதாகும. மனித கணம 
எனபது மதாறம இயேல்புரடயேது. ரைதாசஸை கணம 
எனபது ஆதிக்க குணம உரடயேது. 

27 நட்சத்திரைங்கரளயும மூனற பிரிவதாகப் 
பிரித்து இனன நட்சத்திரைத்தில் பிறைந்தவர இனன 
கணம எனற வகுத்துளளதாரகள. இது 
மணமக்களின இயேற்ரகக் குணம 
சபதாருந்துகிறைததா என அறியேப் பயேனபடுகிறைது. 

முக்கியேமதாக ஆணுக்கு சபண் அடங்கி 
நடப்பதாளதா எனபரதஜயே இதில் பதாரக்கினறைனர. 



இனற மஜனதாதத்துவ ஜசதாதரனகள மூலம 
இயேற்ரக குணம அறியேலதாம. 

3. மஜகந்திரைப் சபதாருத்தம : 

இது, இவ்விருவர இரணந்ததால் குழந்ரதகள 
பதாக்கியேம எப்படி எனற அறிவதற்கதாகப் 
பயேனபடுத்தப்படுகிறைது. இனற மருத்துவப் 
பரிஜசதாதரன மூலம இரத அறிந்து 
சகதாளளலதாம.

4. ஸ்திரீ தீரக்கம : 

இது சபண்வீட்டதார மட்டுஜம பதாரக்கும 
சபதாருத்தமதாகும. இந்த வரைரன மணந்து 
சகதாண்டதால் சபண்ணின உரிரம 
நிரலத்திருக்குமதா என அறிவததாகும. இனற 
இரதயும மஜனதாதத்துவ ரீதியில் அறிந்து 
சகதாளளலதாம.

5. ஜயேதானிப் சபதாருத்தம : 

இது மிக முக்கியேமதானது. சபருமபதானரமயேதான 
மனிதரகள உடல் ஜதரவஜயே வதாழ்வு என 



மயேங்குகினறைனர. உடல் ஜதரவரயேப் பூரத்தி 
சசயயே இப் சபதாருத்தம ஜவண்டும. சபண்-
மதாப்பிளரள இருவருக்கும ததாமபத்யே இச்ரச 
நிரலயில் சபதாருத்தம இருக்கிறைததா? அவரகளின 
உடல் அதற்ஜகற்றை தகுதி சகதாண்டததா என 
அறியும முயேற்சி இது. இனற ஒரு பதாலியேல் 
மருத்துவச் ஜசதாதரன உண்ரம அறிக்ரகரயேத் 
தந்து விடும.

6. இரைதாசிப் சபதாருத்தம :

இது வதாழ்வில் இருவருக்கும துனபம வரும 
கதாலம ஒனறைதாக வரைதாமல் இருக்குமதா என அறியேக் 
கணக்கிடப்படுகிறைது. சில சமயேம ஆண் 
குடுமபத்ரதத் ததாங்க ஜநரிடும. 

சில சமயேம சபண் குடுமபத்ரதத் ததாங்க 
ஜநரிடும. ஆகஜவ இருவரும ஒஜரை சமயேத்தில் 
துனபத்தில் உழலதாமல் இருப்பதற்கதாக இது 
யூகிக்கப்படுகிறைது. இனற இருவரும 
சபதாறப்ரபத் ததாங்க வல்லவரகளதா என எளிதில் 
அறியேமுடியும.



7. இரைதாசி அதிபதிப் சபதாருத்தம :

இது ஒருவரின வழிமுரறை, இனசனதாருவரின 
வழிமுரறைக்கு சபதாருந்தி வருமதா என யூகிக்கும 
சபதாருத்தமதாகும. ஒரு சசயேரலப் பலவழிகளில் 
சசயயேலதாம. ஆனதால் ஒருவருக்கு ஒருவழிமுரறை 
பிடிக்கும. 

இனசனதாருவருக்கு இனசனதாரு வழிமுரறை 
பிடிக்கும. இந்த ஜவறபதாட்டதால் உரைசல் வருமதா 
என யூகிப்பததாகும இது. 

8. வசியேப் சபதாருத்தம :

ஆணுக்கும சபண்ணுக்குமதான இயேல்பதான 
ஈரப்பு, சகமிஸ்ட்ரி இவரகளிரடஜயே உண்டதா 
என யூகித்தல் ஆகும.

9. ரைஜ்ஜேஷூப்சபதாருத்தம : 

இருவர இரணவததால் எனன வரகத் 
துனபங்கள உண்டதாகும என ஊகிப்பததாகும 
இது. சபதாருள ஜசதம, உயிர ஜசதம 
ஜபதானறைவற்ரறை யூகிக்கும முயேற்சியேதாகும. 



உததாரைணமதாக ஜவகமதாகக் கதாஜரைதாட்ட 
விருப்பமுரடயே இருவரரை இரணத்ததால் 
விபத்தின நிகழ்தகவு அதிகமதாகும. 

ஆடமபரைச் சசலவு சசயயும இருவரரை 
இரணத்ததால் சபதாருளஜசதம தவிரக்க முடியேதாது.
இப்படி ஒஜரை குணமுளள இருவரரை 
இரணக்கதாமல் மதாற்றி இரணப்பததாகும இது.

10. ஜவரதப் சபதாருத்தம :

மதாப்பிளரளக்குப் பல குணங்கள, பழக்கங்கள 
இருக்கும. சபண்ணுக்கும பல குணங்கள, 
பழக்கங்கள. இவற்றில் எதுவும 
ஒருவருக்சகதாருவர முழுக்கஜவ ஆகதாத 
பழக்கங்கள இருக்குமதா எனச் ஜசதாதித்தல்.

 உததாரைணமதாக குடிப்பழக்கம. சபண்ணுக்கு 
குடிப்பது அறைஜவ ஆகதாமல் இருக்கலதாம. 
மதாப்பிளரள குடிப்பழக்கம உளளவரைதாக 
இருக்கலதாம. இதனதால் இவரகளுக்கிரடஜயே 
எனறஜம ஒரு சவறப்பு இருந்து சகதாண்ஜட 



இருக்கும.  எல்லதாவற்ரறையும சதரிந்து சகதாளள 
முடியேதாது எனபததால் யூகிக்க முயேல்கிறைதாரகள.

இந்தப் பத்துப் சபதாருத்தங்கள முக்கியேமதாகப் 
பதாரக்கப்படுகினறைன.

இந்தப் சபதாருத்தங்கரளயும சரிபதாரத்து இனன 
நட்சத்திரைப் சபண்ணிற்கு இனன நட்சத்திரை வரைன 
இத்தரன சபதாருத்தங்கள அரமகினறைன 
எனறம சபதாருத்தம உண்டு அல்லது இல்ரல 
எனறம அறிந்து சகதாளளும வரகயில் ஜஜேதாதிட 
சதாத்திரைத்ரத அரமத்துளளதாரகள. 

அதன பின இரைத்தப் பிரிவுகரள அடிப்பரடயேதாக
ஊகிக்கும சசவ்வதாய ஜததாஷேம, பதாலினப் 
பிரைச்சரனகரள அடிப்பரடயேதாகக் சகதாண்ட 
சரப்ப ஜததாஷேம, ஆயுரளக் கதாட்டும மதாங்கல்யே 
ஜததாஷேம ஆகியேவற்ரறை நிரணயித்தனர.

இனரறையே பகுத்தறிவதாளரகள இந்த 
நரடமுரறைரயேப் பழிக்கலதாம. ஆனதால் இந்தப் 
சபதாருத்தங்கரள ஜவறமுரறைகளில் ஆரைதாயேக் 
கூடதாது எனற சசதால்கிறைதாரகளதா?



உடல் தகுதிரயே மணம சசயது சகதாளள 
விருமபுஜவதார பரிஜசதாதரன சசயது திருமண 
விண்ணப்பத்துடன அளிக்க ஜவண்டும எனச் 
சட்டஜம சில நதாடுகளில் உண்டு.

ஜடட்டிங் எனறை சபயேரில் ஜமரல நதாடுகளில் 
ஆணும சபண்ணும பழகிப் பதாரப்பது 
குணப்சபதாருத்தம, சகிப்புத்தனரம உளளததா 
என அறிந்து சகதாளளத்ததாஜன.

பல ஆயிரைம ஆண்டுக்கு முனஜப திருமணத்திற்கு
முனபு இவற்ரறை ஆரைதாயேஜவண்டும எனற 
சசதானன சமூகம எவ்வளவு முனஜனறியே 
சமூகமதாக இருந்திருக்க ஜவண்டும?

அனரறையே அறிவியேல் வளரச்சிக்கு, அவரகளுக்கு 
ஜஜேதாதிடம பதாரத்தல் ஒரு கருவியேதாக இருந்தது. 
அனற ஜேதாதகம பதாரக்கும ஜஜேதாதிடருக்கு 
சபண்ரணப் பற்றியும, மதாப்பிளரளரயேப் 
பற்றியும சதரிந்திருந்தது. இனற ஜஜேதாதிடருக்கு 
சகதாண்டு வரைப்பட்ட ஜேதாதகம உண்ரமயேதானததா,  
சபதாயயேதாய ஜநரைம மதாற்றிக் கணிக்கப்பட்டததா 
எனற கூடத் சதரியேதாது. உததாரைணமதாக, 



பிறைந்தஜநரைத்ரத 10 மணி எனபதற்குப் பதில், 2 
மணி என ஒரு மதாற்றைம சசயததால் ஜபதாதும, 
ஜேதாதகம முழுக்க மதாறிவிடும.   ஜேதாதகம 
உண்ரமயேதானததா எனஜறை அறியேதாமல் 
கணிக்கப்படும பலன எப்படி 
உண்ரமயேதானததாக இருக்க முடியும?

இனற கருவிகள சபருகி விட்டன. அறிவியேல் 
வளரந்து விட்டது. அவற்ரறைப் சபதாருத்தம 
பதாரக்க உபஜயேதாகிப்பதில் எனன தவற? 

இரதப்பற்றி நதான சதரிந்து சகதாளள 
விருமபவில்ரல. சடங்குகளதாக, சசயயேணும 
எனபதற்கதாகச் சசயகிஜறைன என ஜஜேதாதிட 
சதாஸ்திரைம மதாறிவிட்டது. 

கண்ரண மூடிக் சகதாண்டு நமபதாமல், ஜஜேதாதிட 
சதாத்திரைத்தின புளளியியேல் தரைவுகரள (Statistical 
Data) நதாம ஜமமபடுத்துவதில் ஈடுபட்டிருந்ததால், 
ஜஜேதாதிடம எனனும சதாஸ்திரைம உபஜயேதாகமுளள 
கருவியேதாக மதாறி வளரச்சி கண்டிருக்கும. 
கண்மூடித்தனமதாக நமபியேததால் அது மூட 
நமபிக்ரக ஆகிவிட்டது.



அறிவியேலும அப்படித்ததான. அப்படிஜயே ஒப்புக் 
சகதாண்டதால் மூட நமபிக்ரக ஆகிவிடும. 
ஒவ்சவதாரு கதாலகட்டத்திலும அனரறைக்குப் 
சபற்றை அறிவினதால் தகவல் திரைட்ரட சரியேதா, 
தவறைதா என ஆரைதாயந்து மதாற்றைங்கரளச் சசயது 
சகதாண்ஜட இருக்க ஜவண்டும. 

வளரச்சி எங்ஜக நிற்கிறைஜததா அங்ஜகஜயே மரைணம 
ஆரைமபித்து விடுகிறைது. இது உயிரினங்கள, 
சதாத்திரைம, அறிவியேல், சமதாழி என 
அரனத்திற்கும சபதாதுவதான கருத்ததாகும. 
ஜஜேதாதிடம அப்படியேதான மரைணத்ரதச் சந்தித்து 
விட்டது. 

இனற ஜேதாதகம பதாரப்பது பயேத்தினதால் 
மட்டுஜம. எதிரகதாலத்ரதயும, 
சபதாருத்தங்கரளயும ஊகிக்கும ஆரவத்தினதால் 
அல்ல.

எனஜவ சபதாருத்தங்கள பதாரக்கஜவண்டும என 
விருமபுபவரகள, ஒவ்சவதாரு சபதாருத்தத்திற்கும 
முரறையேதான ஜசதாதரனகள மூலம தகவல் அறிந்து



சகதாளளலதாம. அல்லது விசதாரித்து அறிதல் மூலம
நிச்சயேப்படுத்திக் சகதாளளலதாம.  



8.2 சபண்பதாரத்தல்

ஒரு சபதாருத்தமதான குடுமபப் பினனணி 
சகதாண்ட, குணம சகதாண்ட சபண்ரணத் 
ஜதரந்சதடுத்த  பினபுததான சபண்பதாரத்தல் எனறை 
சடங்கு நடக்கிறைது. சபண் பதாரத்தல் எனனும 
சடங்கு ஒரு முரறையேதான அறிமுகப்படலமதாகும. 

சபண் பதாரக்க வருவது சபண்களுக்குச் சங்கடம 



இல்ரல. ஜபரைம ஜபசி, வியேதாபதாரைம 
ஜபசுவதற்கதாக  சபண் பதாரக்கச் சசல்வதுததான 
சபண்களுக்குச் சங்கடமதான ஒனற.

ஆயிரைக்கணக்கதான கண்கள தறிசகட்டத்தனமதாக 
தன உடரல பட்டப்பகலில் சதருக்களில் 
மதாரக்சகட்டுகளில் ஜபருந்துகளில் சவறித்தரத 
சகிக்கிறைதாள சபண்,, 

அப்படிப்பட்ட சபண் தன அனுமதியுடன 
அதுவும வதாழ்க்ரகத் துரணயேதாய 
ஜதரந்சதடுக்கும ஒரு நல்ல ஜநதாக்கத்துடன 
பதாரப்பரத எப்படி அவலம எனற 
சசதால்லுவதாள?

சபண்ரண மதாப்பிளரள பதாரக்கும அஜத 
ஜநரைத்தில், சபண் மதாப்பிளரளரயேயும 
பதாரக்கிறைதாள. இருவருக்கும சம வதாயப்பதான இது
சபண் வீட்டில், சபண்ணுக்கு வசதியேதாகஜவ 
ஏற்பதாடு சசயயேப்படுகிறைது.

இரத சகஜேமதாக்கஜவ உபசரித்தல், பதாடுதல் 
ஜபதானறை சில பழக்கங்கள உருவதாக்கப்பட்டன. 



சடங்குகரளப் பற்றி மட்டுஜம கவரலப்படும 
மக்கள தத்துவங்கரள மறைந்து விட்டனர. பதாடச் 
சசதால்வது, சிறைந்த பதாடகியேதா என பரீட்ரச 
ரவக்க அல்ல. சபண்ரண இயேல்பதாய இருக்க 
ரவப்பதற்கதாகத்ததான.

சபண்ணின முடி நீளம பதாரத்தல், எரட 
பதாரத்தல், உயேரைம பதாரத்தல், வண்ணம பதாரத்தல், 
ரககதால்கள சரியேதாக இருக்கிறைததா எனற பதாரத்தல்
எனபதற்கு அல்ல சபண் பதாரக்கும படலம. 
அதற்கு மதாப்பிளரள உடன வரைஜவண்டியே 
அவசியேமில்ரல. சபண்ணிற்கும, 
மதாப்பிளரளக்குமதான ஒரு அறிமுகஜம சபண் 
பதாரத்தல் ஆகும. சபண் பதாரக்க வரும முனனஜரை 
அவற்ரறை எல்லதாம அறிந்திருக்க ஜவண்டும. 

சபண்ணுக்கும, மதாப்பிளரளக்குமதான 
அறிமுகம எனறை ஜகதாணத்தில் அரமக்கப்பட்ட 
ஒரு நிகழ்ரவ, கதாயகறி வதாங்குவது ஜபதால் 
மதாற்றிவிட்ட கதாரைணத்தினதால் சபண் பதாரக்கும 
படலம எனபது கசப்பதான நிரனவுகரளப் 
சபண்கள மனதில் நுரழத்து விடுகிறைது.



யேதாருரடயே குரறை, நிரறைகரளயும அவர 
எதிரிஜலஜயே அலசி விமரசித்து விட்டு, அவர 
உங்கள குடுமபத்தில் வந்து மிகச் சரியேதாகப் 
சபதாருந்த ஜவண்டும என எதிரபதாரப்பது மிகவும
தவற.

சபண் சபதாருந்தி வரைமதாட்டதாள எனபரதக் கூட, 
நதாசூக்கதாக சசதால்லும சமூகம நமமுரடயேது. 
அப்படிப்பட்ட சமூகம வகுத்த ஒரு 
நரடமுரறையேதான சபண் பதாரத்தல் எனனும 
சடங்கில் சபண்ரண மதாப்பிளரளக்கும, 
மதாப்பிளரளரயே சபண்ணுக்கும அறிமுகம 
சசயயே ஜவண்டுஜம தவிரை, குரறைகரளப் பற்றிப் 
ஜபசிக் சகதாண்டிருக்கக் கூடதாது. அதற்சகனத் 
தனிப் படலம உளளது.

எல்லதா வரக விசதாரிப்புகரளயும, 
ஆயவுகரளயும முடித்து விட்டு சபண், 
மதாப்பிளரள இருவரும ஒப்புக் சகதாண்ட பிறைகு 
சபண்பதாரத்தல் நடத்தப்பட ஜவண்டும. இப்படி 
நடந்த சபண் பதாரக்கும நிகழ்வுகள இனியே 
அனுபவங்களதாகஜவ இருந்திருக்கினறைன.  



9. திருமணக் கிரிரயேகள

1) நிச்சயேததாரத்தம 

2) பரிசம ஜபதாடுதல் 

3) நலங்கு சசயதல்

4) ததாலிசசயதல் / சபதானனுருக்கல்

5) மங்கலப் சபதாருட்கள வதாங்குதல் 

6) முகூரத்தக் கதால் நடுதல் 



7) முரளப்பதாலிரக இடுதல்

8) பந்தல் அரமத்தல் 

9) மணமகள / மணமகன அரழப்பு 

10) கதாசி யேதாத்திரரை

11) குடஜீரைதாஜரைதாஹணம 

12) ஜதவததா பிரைஸ்தம 

13) கங்கண ததாரைணம 

14) நதாந்தி – சிரைதாரத்தம சசயதல் 

15) பிரைமஜமதாபஜதசம 

16) சகல ஜதவததா பூரஜே 

17) மதாரல மதாற்றதல் 

18) பதாணிக்கிரைகணம 

19)  கனயேதாததானம  

20) மதாங்கல்யே ததாரைணம 



21) ஏழடி நடத்தல் 

22) அமமி மிதித்தல் 

23) அருந்ததி பதாரத்தல் 

24) அட்சததாஜரைதாபணம 

25) சுஹதாசினி ததானம 

26) கங்கணம அவிழ்த்தல் 

27) ததாமபூலம அளித்தல்



9.1 நிச்சயேததாரத்தம

நிச்சயேம சசயதல் எனபது மணமகன 
வீட்டதாருக்கு மணமகரளயும, மணமகள 
வீட்டதாருக்கு மணமகரனயும அறிமுகம 
சசயயேவும, மணமக்கரள ஊருக்கும அறிமுகம 
சசயயும ஒரு ஜநதாக்கத்தில் அரமக்கப்பட்டது.

இந்த அறிமுகம மிக அவசியேத் ஜதரவ. ஒரு 
திருமணம நடக்க இருக்கிறைது எனபரத 
சமூகத்திற்கு அறிவிப்பதற்கதாகஜவ இந்தச் 
சடங்கு நடத்தப்படுகிறைது. ஜமலும இரு சதாரபு 
உறைவினரகளும இந்த நிகழ்வு 

மூலம ஒருவரரை ஒருவர அறிந்து சகதாண்டு புதியே 
உறைவுகரள ஏற்றக் சகதாளகிறைதாரகள.



இச்சமபிரைததாயேம மணமகள இல்லத்தில் 
நரடசபறம. மணப்சபண் வீட்டதாரின 
முனனிரலயில் உறைவினர புரடசூழ 
சபண்ணின இல்லம சபதாலிவுற்ற இருக்கும. 
இச்சரபக்குப் சபண் வீட்டதாரின 
ஊர/குலத்தரலவர தரலரம ஏற்ற இருப்பதார. 
மணமகன வீட்டதார சகலவரகச் சரகள (பழம, 
பலகதாரைம, ததாமபூலம, ஆரடகள, அணிகலனகள,
நறமணப்சபதாருட்கள  இத்யேதாதி) சகதாண்டுவந்து
ரவத்து மணமகரள தங்கள வரைனுக்கு 



மணமுடித்துத் தரை வதாக்குதத்தம சசயது தரைக் 
ஜகட்பர.

மதாப்பிளரளயின தகப்பனதார தன குலம, 
ஜகதாத்ரைம இரவகரளக் கூறி, சபண் பதாரக்கவும, 
நிச்சயேம சசயது சகதாளளவும ததான 
வந்திருப்பததாகவும, நதாள நட்சத்திரைம, 
வழிப்பயேண சகுனங்கள சுபமதாக இருப்பததால் 
நிச்சயேம சசயது ரவக்க ஜவண்டும எனக் 
ஜகட்பதார. சபண்ணின தந்ரதயேதார சபரிஜயேதாரகள
மற்றம தன மரனவி முதலிஜயேதாரிடம கலந்து 
சமமதம கூறவதார.

மணமகளின தகப்பனதார அதனபின கூறவது, 
“உம மகனுக்கு என சபண்ரணக் சகதாடுப்பததாக 
நதான வதாக்கு தத்தம சசயகிஜறைன. வரைரன 
(மதாப்பிளரளரயே) நதான பதாரத்து மகிழ்ந்ஜதன. 
சுபமதாக நிச்சயேததாரத்தம சசயது சகதாளளலதாம”.

இதன பின நிச்சயேததாரத்த அறிவிப்பு 
படிக்கப்படும. சில ஊரகளில் நிச்சயேததாரத்த 
ஒப்பந்தம ரகசயேழுத்ததாகும. பிரைஜேதாபத்தியே 
விவதாகத்தில் சபண்ணிற்கு பரிசுகள 



அளிக்கப்பட்டு, புடரவ நரககள அணிவித்து 
மதாப்பிளரள வீட்டதார தங்கள வீட்டிற்கு 
அரழத்துச் சசல்வர. 

ஏசனனறைதால் திருமணம மணமகன வீட்டில் 
நடக்கும. இது திருமண ஒப்பந்தம சசயது 
சகதாளளுதல் ஆகும. 

அக்கதாலத்தில் மணமகஜன மணமகள 
வீட்டதாருக்கு சபதானனும, சபதாருளும, பசுவும, 
சரும சகதாடுத்து சபண்ரணப் சபற்றைதான. 

நிச்சயேததாரத்தம சசயவதன மூலஜம திருமணம 
அறிவிக்கப்படுகிறைது. சபற்ஜறைதாரின சமமதம 
சபறதல் முக்கியேம எனபரத இது கதாட்டும. 
திருமணம அறிவிக்கப்படுவது எல்லதா 
சமூகத்திலும இருக்கிறைது. 



9.2 பரிசம ஜபதாடுதல் 

பரிசம ஜபதாடுதல் எனபது பிற்கதாலத்தில் 
உருவதான ஒரு வழக்கமதாகும. நிச்சயேததாரத்தம 
சசயதபினனஜரை பிறை சடங்குகள ஆரைமபிக்கும 
எனறைதாலும, நிச்சயேம சசயத பிறைகு திருமணம 
தரடபடக் கூடதாது எனபததால் இக்கதாலத்தில் 
நிச்சயேததாரத்தத்ரத பிரித்து, பரிசம ஜபதாடுதல் 
மற்றம நதாளகுறித்தரல முனனஜரை சசயது விட்டு
திருமணத்துக்கு ஓரிரு நதாட்கள முனனததாக 
நிச்சயேததாரத்தம சசயகிறைதாரகள.



உற்றைதார, உறைவினர முன இவ்ரவபவம 
நரடசபறம. இது இருவீட்டதாரும 
திருமணத்திற்கு ஒப்புக்சகதாளவததாக ஊருக்கும 
உறைவுக்கும முன உறதி ஜமற்சகதாளளுதல் ஆகும.

சபண்ணின தகப்பதானரும, மதாப்பிளரளயின 
தகப்பனதாரும எதிசரைதிர அமரந்து 
சகதாளகினறைதாரகள. சந்தனம பூசிக் சகதாளளல் 
முதலியே உபச்சதாரைங்கள  நரடசபறகினறைன.

பின சபண்ணின தகப்பனதார தன ஜகதாத்ரைம 
மற்றம மூனற தரலமுரறையினர சபயேரகரளக் 
கூறி “இனன சபயேருளள கனனிரகரயே”  எனற 
கூறவதார.

அதன பின மதாப்பிளரளயின தகப்பனதார தன 
ஜகதாத்ரைம மற்றம மூனற தரலமுரறையினர 
சபயேரகரளக் கூறி “இனன சபயேருளள 
மணமகனுக்கு” எனற கூறவதார.

இருவரும மதாறி மதாறி முமமுரறை கூறை ஜவண்டும.
மூனறைதாம முரறையில் சபண்ணின தகப்பனதார 
“சகதாடுத்ஜததாம” எனற சசதால்ல பிளரளயின 



தந்ரத “ஏற்றக் சகதாண்ஜடதாம” எனற கூறி 
இருவரும ததாமபூலம மதாற்றிக் சகதாளள 
ஜவண்டும. இதனுடன திருமணம மற்றை 
சடங்குகளுக்கதான நதாளும குறிக்கப்படும.



9.3 சசதாந்தம / நலங்கு
சசயதல்

இது மணமகனுக்கும மணமகளுக்கும 
தனித்தனிஜயே அவரகளின ததாயின பிறைந்த 
வீட்டின சதாரபதாக சசயயேப்படும. 

மணமகரன / மணமகரள தங்கள இல்லத்திற்கு 
அரழத்துச் சசனற அவரகரள அமரைரவத்து 
சந்தனம, குங்குமம, மற்றம வதாசரனத் 
திரைவியேங்கள பூசி, பினனர குளிக்க ரவப்பதாரகள.
ததாயின பிறைந்த வீட்டின சரகள மணமக்களுக்கு 
அளிக்கப்படும.



தமிழர வழக்கப்படி, ததாயவழி உறைவு எனபது 
ஒருவருக்கு மிக முக்கியேமதானது ஆகும. 
ததாயமதாமன மகனததான இந்து முரறைப்படி ஒரு 
வரைரன மணந்து சகதாளள முதல் உரிரம 
சபற்றைவர ஆவர.  தங்ரகக்கு தகப்பனதாய, அவள
சபறம குழந்ரதகளுக்கு உற்றை பதாதுகதாவலனதாய,
நண்பனதாக அந்த குழந்ரத ஜகட்டரத எல்லதாம 
வதாங்கிக் சகதாடுத்து அதன முகத்தில் அதிக 
மகிழ்ச்சிரயே பதாரப்பது ததாயமதாமன ததான. 



குழந்ரதகளின ஒவ்சவதாரு நல்லதுக்கும 
ததாயமதாமஜன முக்கியேம எனற தமிழர பண்பதாடு 
சசதால்கிறைது. கதாது குத்துவதிலிருந்து, 
திருமணத்திற்கு மதாரல எடுத்துக் சகதாடுப்பது 
வரரையிலும இனனும அரனத்து நல்லதற்கும, 
சகட்டதற்கும ததாயமதாமஜன முனனிற்பதான. 
ததாயமதாமன தன உறைவின உரிரமரயே நிரல 
நதாட்டி தன பங்கதான சதனத்ரத அளிப்பஜத 
இதன ஜநதாக்கம.  சதனம பற்றியே 
அருணகிரிநதாதரின கந்தரைலங்கதாரைப் பதாடலில் 
இதன விளக்கத்ரதக் கதாணலதாம. 
(பினனிரணப்பு 6)

ததாயின உருவதாகஜவ இருக்கும ததாயவழிச் 
சசதாந்தங்களின உறைரவப் பலமதாக்கும சடங்கு 
இது. ததாயமதாமன ததாயின ஆண்வடிவம. அத்ரத 
தந்ரதயின சபண்வடிவம.  ததாய தந்ரதயின 
உடன பிறைந்ஜததாருக்கு பல உரிரமகள 
வழங்கப்பட கதாரைணம இதுததான.

ததாயமதாமன – அத்ரத உறைவு ததாய-தகப்பன 
உறைரவ விட இரளஜயேதாரகளுக்கு மிக ஜநசமதான 



உறைவதாகும. ததாயமதாமன தன மருமகனுக்கு 
அந்தரைங்கத் ஜததாழனதாகஜவ இருப்பதார. அத்ரத 
தன மருமகளுக்கு மிகச் சிறைந்த ஆஜலதாசரைதாக 
இருப்பதார. 

ஒரு சபண்ணுக்கு ததாயமதாமன மரனவிஜயே 
உடற்கூற பற்றியே விளக்கங்கரள அளிக்கும 
சிறைந்த ஜததாழியேதாக இருப்பதார. இந்த நலங்கு 
ரவத்தல் எனனும சமபிரைததாயேம இப்படி 
உடலியேல் / வதாழ்வியேல் ஆஜலதாசரனகரள 
மணமக்களுக்கு மதாமனும, அத்ரதயும 
சசதால்லஜவ நடத்தப்படுகிறைது.

மதாமன – அத்ரத உறைவுகள சிறைப்பதாக உளள 
குடுமபங்களில் எனறம சந்ஜததாஷேங்களுக்கு 
குரறைவு இருக்கதாது. தரலமுரறை 
வித்தியேதாசங்கரளக் கடந்து நல்ல நட்ரபக் 
சகதாடுக்கும உறைவுகள இரவ.

சசதாந்தத்தில் திருமணம சசயவது பலவித 
பரைமபரரை வியேதாதிகளுக்கும குரறைபதாடுகளுக்கும
வழி வகுக்கும எனற விஞ்ஞதானம நமரம 
பயேமுறத்தி ரவத்திருக்கிறைது.



சபண்சணனறைதால் ததாயமதாமன மகனுக்கு முதல் 
மண உரிரம வழங்கலும, ரபயேன எனறைதால் 
அத்ரத மகளுக்கு முனனுரிரம வழங்கலும 
நடக்கும. இரைண்டதாம உரிரம மதாறி 
வழங்கலதாகும. அததாவது மதாமன மகள, அத்ரத 
மகன.

ஆனதால் மரைபணு விஞ்ஞதானத்ரதப் பதாரத்ததால், 
வலிரமயேதான மரைபணு சவற்றி சபற்ற 
சசமரமயேரடயும, வலிரமயேற்றை மரைபணு 
அழியும எனற சசதால்லும. மரைபணு பற்றி 
விளக்கும ஆரைமபப் பதாடமதான குட்ரட பீனஸ் / 
சநட்ரட பீனஸ் உததாரைணத்தில் கூட 
கதாலப்ஜபதாக்கில் சநட்ரட பீனஸ் மட்டுஜம 
வழக்கில் இருக்கும. குட்ரட பீனஸ் அழிந்து 
விடும எனச் சசதால்லும.

மரைபணுக்கள தமமுள பல தகவல்கரள 
உளளடக்கிக் சகதாளகினறைன. ஒரு பரைமபரரையின 
சுற்றச்சூழல், சததாழில் இவற்றிற்ஜகற்ப அரவ 
மதாற்றைம அரடகினறைன. 



உததாரைணமதாக சவளரளயேர பல தரலமுரறையேதாக
நில நடுக்ஜகதாட்டுப் பகுதியில் வசித்ததால் 
அவரகளும கறப்பினமதாக பல ஆயிரைம 
ஆண்டுகளில் மதாறவதாரகள. 

மதாமன மகன – அத்ரத மகரள மணப்பது 
பண்பணு கலப்பு ஏற்படதாமல் குடுமபக் குணம 
தனித்து நிற்பதற்கு துரண சசயயும. ஜநதாயகள 
ஜவதிப் சபதாருட்களதால் நமது மரைபணுவில் 
திணிக்கப்படுரவ. ஒஜரை சூழலில் வதாழும 
அரனவருக்கும குறிப்பிட்ட  ஜநதாயகள 
வரைத்ததான சசயயும.  உண்ரமயில் மரைபணுக் 
ஜகதாளதாறகளுடன குழந்ரதகள பிறைக்கக் 
கதாரைணம, நமது அரரைகுரறை அறிவியேல். ஒஜரை 
வரகப் பழக்க வழக்கங்கள சகதாண்டவரகளுக்கு
ஒஜரை வரக ஜநதாயகள வரைக்கதாரைணம நதாம 
உபஜயேதாகிக்கும சபதாருட்களில் கலந்த ஜவதிப் 
சபதாருட்களின நச்சுத்தனரமஜயே ஆகும.  இரத 
உணரந்து நதாம வதாழக் கற்றக் சகதாண்டதால் 
பரைமபரரை வியேதாதிகள எனறை வதாரத்ரத கதாணதாமல்
ஜபதாயவிடும.



இனற அரனத்துத் சததாழில்களும 
இயேந்திரைமயேமதாகி விட்டததால் இனற 
சததாழில்சதாரந்த மரைபணுச் சசமரமயேதாக்கம 
ஜதரவயேற்றப் ஜபதாயவிட்டது. இனற அறிரவப்
சபருக்கிக் சகதாளளுதல், உடல் ஆஜரைதாக்கியேம 
ஆகியேரவ மட்டுஜம இனறியேரமயேதாதத் 
ஜதரவயேதாக இருக்கிறைது.  



9.4 . ததாலி சசயதல் /
சபதானனுருக்கல்

ததாலி எனபது திருமணத்தின மிக முக்கியேமதான 
அரடயேதாளச் சினனமதாகும. 

ததாலியில் பல வடிவங்கள உண்டு. ஒவ்சவதாரு 
குலத்தின ததாலியும வித்தியேதாசப்படும.  
ஒவ்சவதாரு குலத் ததாலியின அச்சு வடிவமும 
அப்பகுதி சபதாற்சகதால்லரிடம இருக்கும. 
எனஜவ நரகக்கரடகரள விட 
சபதாற்சகதால்லரிடஜம ததாலி சசயயேக் 
சகதாடுக்கப்படுகிறைது/வதாங்கப்படுகிறைது. 

மதாப்பிளரள வீட்டதாஜரை ததாலி சசயகினறைனர. 
கதாரைணம சபண் அவரகள குலத்தவரைதாக வதாழ 
வருவததால் 

அவரகள குலத் ததாலிரயே அணியே ஜவண்டும. 
ததாலி எனபது கணவனுக்குச் சமமதாக 

பதாரக்கப்படுகிறைது. 



சபதான உருக்கும சபதாழுது அதற்கு உரியே 
விஷ்வப் பிரைமமகுலத்தின குரறையேற்றை, ஒருவஜரை 
ஜதரவு சசயயேப்படஜவண்டும.

 திருமணமதாகிக் குழந்ரதயுளளவர

 பூரைண சுகஜதகி

 சுகஜதகியேதான மரனவி குழந்ரத 
உளளவர

 பூரைண முளள அங்கங்கள சகதாண்டவர



 வலது ரகப் பழக்கமுளளவர

 பூரைண விஷ்வப்பிரைமம சதாஸ்திரைம 
சதரிந்தவர

 பூணூல் அணியும தகுதி உளளவர.

ததாலிக்குக் கூலி சபறவது கூடதாது. ஆனதால் 
அதற்கதான தட்சரண அளிக்க ஜவண்டும. 
அக்கதாலத்தில் இயேனறை அளவு தட்சரண 
சகதாடுத்ஜத ரவதீக கதாரியேங்கள சசயயேப்பட்டன.
இவ்வளவு கூலி எனக் ஜகட்டு வதாங்குதல் 
குற்றைம. இதனதால் அரனத்து மக்களும 
மகிழ்ஜவதாடு விவதாகம சசயது சகதாளள 
முடிந்தது. 

திருமதாங்கல்யேத்திற்குரியே தங்கத்ரத (பவுரன) 
ஆலயேத்தில் (இரறைவனிடத்தில்) ரவத்து பூரச 
சசயது, ஒரு தட்டில் சவற்றிரல, பதாக்கு, மஞ்சள,
குங்குமம, பூ, பழத்துடன தங்கத்ரதயும ரவத்து 
பூரஜேயேரறையில் ரவக்க ஜவண்டும. 



ததாலிக்கதான சபதானரனக் சகதாடுத்து 
சசயயுமசபதாழுது கீழ்கண்டரவ கவனத்தில் 
சகதாளளப்பட ஜவண்டும. 

சபதானனுருக்கும நதாளனற அரத மணமகனின 
சபற்ஜறைதார அல்லது சபரிஜயேதார எடுத்து, 
மணமகனிடம சகதாடுக்க, அவர அரத 
ஆசதாரியேதாரிடம சகதாடுத்து உருக்கஜவண்டும. 

ஆசதாரியேதார குமபம ரவத்து விளக்ஜகற்றி 
தூபதீபம கதாட்டி சவற்றிரல, பதாக்கு 
வதாரழப்பழம முதலியேரவ ரவத்து ஜதங்கதாய 
உரடத்துப் பூரச சசயது சபதானரன 
உருக்குவதார. உருக்கியே பின ததாயமதாமன 
ஜதங்கதாய உரடத்துப் பூரச சசயது அந்த 
இளநீரரை உருக்கியே தணலில் ஊற்றி தீரயே 
தணிப்பதார. 

பின ஒரு தட்டில் சவற்றிரல பதாக்கு, பழம, பூ, 
மஞ்சள, குங்குமம, ஜதங்கதாய ரவத்து 
சவற்றிரல ஜமல் உருக்கியே தங்கத்ரதயும 
ரவத்து மணமகனிடம ஆசதாரியேதார சகதாடுப்பதார. 



அரத மணமகன வந்துளள சரபஜயேதாருக்குக் 
கதாண்பித்து, அதன பின ஆசதாரியேதாரிற்கு அரிசி 
கதாயகறியுடன தட்சரண அளித்து உருக்கியே 
தங்கத்ரதத் திருமதாங்கல்யேம சசயயே ஒப்பரடக்க
ஜவண்டும

மற்றைபடி ஏற்கனஜவ சசயயேப்பட்ட ததாலிரயே 
வதாங்கினதாலும மன நிரறைவு அளிக்கும 
இடத்தில் வதாங்குவஜத சிறைந்தது. ததாலி பல 
ஆண்டுகள நிரலத்திருக்க மனமகிழ்ச்சி மற்றம 
தரைம ஆகியேரவ மிக முக்கியேமதானததாகும.

ததாலி எனபது ஒரு மணமதான சபண்ணுக்கதான 
அரடயேதாளம மட்டுமல்ல. அது மங்கலத்தின 
அரடயேதாளம. 

மஞ்சள நிறைம, மஞ்சள கயிற, மஞ்சள நிறைம 
சகதாண்ட சபதான, மஞ்சள சகதாமபு என 
அரனத்துஜம மங்கலத்தின அரடயேதாளமதாக 
சகதாளளப்படுகிறைது. மஞ்சள எனபதற்கு அழகு 
எனறம ஒரு சபதாருள உண்டு. 



மங்ரக மங்கல அரடயேதாளமதாக இந்த வீட்டில் 
விளங்குகிறைதாள என கதாட்டஜவ மங்கலத்ரத 
அரடயேதாளப்படுத்தும மஞ்சள, குங்குமம, பூ, 
சபதாட்டு என அரனத்து மங்கலங்களின 
அரடயேதாளங்களின உரிரமயும சபண்ணிற்கு 
அளிக்கப்படுகிறைது. 

சபண்ஜண அரனத்ரதயும உருவதாக்குகிறைதாள 
எனபததால் சபண்களுக்ஜக அரனத்து மங்கல 
அரடயேதாளங்களும அளிக்கப்படுகினறைன. 

ததாலி எனபது ஜவற இல்லத்தில் பிறைந்த 
இப்சபண் இந்த இல்லத்தின அரனத்து 
அறைங்களின, மங்கலங்களின விருத்தியின 
ஆததாரைமதாக இருக்கிறைதாள எனக் கதாட்டுவததாகும. 

ததாலி மட்டுமல்ல, வதாழ்க்ரகக்கு ஆததாரைமதாக 
ஐந்து நூல் சூத்திரைங்கரள முனஜனதார நமக்கு 
வகுத்து அளித்திருக்கினறைனர. 

அரவ 1) அரரைஞதாண் கயிற 2) பூணூல் 3) 
கங்கணம 4) மதாங்கல்யேம 5) சஞ்ஞதாத சூத்திரைம. 



இரவகரளப் பற்றியே விவரைங்கரளப் 
பினனிரணப்பு 5 இல் கதாணலதாம.



9.5. மங்கலப் சபதாருட்கள
வதாங்குதல்

திருமணத்திற்குத் ஜதரவயேதான சபதாருட்கரள 
வதாங்குவதும நல்ல ஜநரைம பதாரத்ஜத 
வதாங்கப்படுகினறைன. அரவயேதாவன

 பூரச / யேதாகத்திற்கு ஜதரவயேதானரவ 
வதாங்குதல்

 ஆரட அணிகலனகள வதாங்குதல்



 விருந்திற்கதான உணவுப் சபதாருட்கள 
வதாங்குதல்

 மணமக்களுக்கு பிரைத்ஜயேகமதான பதாய, 
கூரட இத்யேதாதிப் சபதாருட்கள 
வதாங்குதல்

நல்ல ஜநரைம பதாரத்தரல, பலர ஜதரவயில்ரல 
என எண்ணலதாம. ஆனதால் திட்டமிட்ட 
வதாழ்க்ரகக்கு ஜநரைம பதாரத்தல் மிகச் சிறைந்த 
உதவிகரள சகதாடுக்கிறைது. 

எந்த ஒரு சசயேரலயும இந்தக் கதாலகட்டத்தில் 
சசயயே ஜவண்டும என வரரையேறத்துக் 
சகதாளவததால், அச்சசயேலின முக்கியேத்துவத்ரத 
அந்தக் கதாலகட்டத்தில் அதிகப்படுத்தி கவனம 
சசலுத்தி சசயேரல புரிகிஜறைதாம. புரைதாஜேக்ட் 
ஜமஜனஜ்சமண்ட் எனனும திட்டப்பணி 
நிரவதாகத்தில் கதாலம நிரணயித்தல் எவ்வளவு 
முக்கியேமதானது எனபது சசதால்லித்தரைப்படுகிறைது. 

உததாரைணமதாக, திருமணத்திற்கு நூற்றக்கும 
ஜமற்பட்ட சபதாருட்கரள வதாங்கப் ஜபதாகிஜறைதாம.



இனனும இரைண்டு மதாதம இருக்கிறைது. இனனும 
ஒரு மதாதம இருக்கிறைது என பல விஷேயேங்கரள 
நதாம அலட்சியேமதாக விட்டு விட்டு கரடசி 
ஜநரைத்தில் அரல ஜமதாதுஜவதாம. பல 
சமயேங்களில் சில சினன விஷேயேங்கரள மறைந்து 
விடுஜவதாம. நல்ல ஜநரைம பதாரத்துச் சசயதல் 
எனபததால் இது தவிரக்கப்படுகிறைது.

குறகியே கதாலம எனபததால் முனனஜரை அமரந்து 
ஜதரவகரளப் பட்டியேலிட்டு விடுகிஜறைதாம. 
புஜரைதாகிதர, சரமயேல்கதாரைர இனன பல 
நிகழ்வுகளின ஒருங்கிரணப்பதாளரகளும 
பட்டியேல் தந்து விடுகினறைனர.

ஆக குறிப்பிட்ட கதாலத்தில் சசயயே ஜவண்டும 
எனபததால் நதாம அரத திறைரமயேதாக நிரவகித்து 
விடுகிஜறைதாம. கரடசி ஜநரை அரலச்சல்களும 
ஞதாபக மறைதி நிந்தரனகளும இருப்பதில்ரல.

ஜநரைம குறிக்கதாமல் சசயததால் நம கவனம 
முழுதும மிக முக்கியே பணிகள மீது மட்டுஜம 
இருக்கும. பல சிற சிற முக்கியே பணிகளில் 
அசிரைத்ரத கதாட்டுஜவதாம எனபததால் ஜநரைம 



குறித்து சபதாருட்கரள வதாங்குதல் 
வலியுறத்தப்படுகிறைது. கூடஜவ மன  
நிரறைரவயும இது அளிக்கிறைது. 

ஜமலும ஜநரைம குறித்து சசயவததால், பலரும 
ஒனற கூடிச் சசயயே முடிகிறைது. இதனதால் 
திருமணம எனபது மகிழ்வதான கூட்டு 
முயேற்சியேதாக உருசவடுக்கிறைது.  திட்டமிட்டுச் 
சசயவததால் சபரியே கதாரியேங்கள சுலபத்தில் 
முடியும.



9.6 . முகூரத்தக் கதால் நடுதல்

முகூரத்தக்கதால் நடுதல் எனபது இவ்வீட்டில் 
சுபகதாரியேம நடக்க உளளது என 
அறிவிப்பததாகும. முகூரத்தக்கதால் நட்ட 
வீட்டிற்கு அசுப சசயதிகரளச் சுமந்து 



சகதாண்ஜடதா அசுப சகுனங்கரள சகதாண்ஜடதாஜரைதா
வரைதாமல் இருக்க சசயயும அரடயேதாளம இது. 

மனம எனபது ஒவ்சவதாரு சடங்கிலும மிக 
முக்கியேமதானது. முகூரத்தக்கதால் நடப்பட்ட 
வீடுகளின அக்கம பக்கம இருப்ஜபதார அசுப 
சகுனங்களுடன வீட்டதாரின எதிஜரை ஜததானறைதா 
வண்ணம கதாத்து மன நிரறைவுடன திருமணம 
நடத்த இது உதவுகிறைது.

எந்த ஒரு சுப நிகழ்வு எனறைதாலும முகூரத்தக் கதால் 
இடுதல் எனபது அந்த  நிகழ்வின ஆரைமபத்ரதக் 
குறிக்கும. நிலத்தில் நடப்படும மூங்கில் ஒனற 
பலவதாகத்ததாஜன சபருகி வளரந்து தரழத்துச் 
சசழித்தது ஜபதால் இனற மணநதாளில் ஒனற 
கூடும. இத்தமபதியேரின இல்லறைம நல்லறைமதாகி 
இக்குலம சபருகிச் சசழிக்க ஜவண்டும எனபது 
மூங்கில் நடுவதன ததாத்பரயேம.

“மூங்கில் ஜபதால் சுற்றைம முசியேதாமல் 
வதாழஜவண்டும“ எனபது பழசமதாழி.



ஒனபது கணுக்கள உளள பச்ரச மூங்கிலில், 
கணுவுக்கு கணு சசமமண்-சுண்ணதாமபு பூசி 
மஞ்சள, குங்குமம, பூ ஆகியேவற்றைதால் 
அலங்கரிப்பர. விக்ஜனஸ்வரை பூரஜேக்குப் பின 
மூங்கிலில் அரைசங்சகதாத்ரதக் கட்ட ஜவண்டும. 
மஞ்சளில் நரனத்த துணியில் நவததானயேம, கதாசு 
முதலியேன முடிந்து, இமமஞ்சள துணியேதால் 
மூங்கிரலயும, அரைசங்சகதாழுந்ரதயும, 
தரப்ரபயும ஜசரத்துக் கட்ட ஜவண்டும.

மூனற சுமங்கலிகள இதனுக்குப் பதாலதாபிஜஷேகம
சசயது மஞ்சள குங்குமம பூசி நட ஜவண்டும. 

அமமூங்கில் கழிரயே நிலத்தில் ஊனறியேதும 
அதற்குத் ஜதங்கதாய உரடத்து, சதாமபிரைதாணி, 
கற்பூரைம கதாட்டஜவண்டும. அதனடியில் 
நவததானியேத்ஜததாடு பவளம அல்லது நவமணிகள
இட்டு நீர பதால் ஊற்றி (3 சுமங்கலிப் சபண்கள) 
மரைத்திற்கு திருநீற, சந்தனம, குங்குமம 
சதாரத்தஜவண்டும. இது நனகு வளரைஜவண்டும 
எனற நிரனத்து குமபத்தண்ணீரரை ஊற்றைலதாம.



மஞ்சளில் பிளரளயேதார பிடித்து ரவத்து 
சவற்றிரலபதாக்கு, பழம ரவத்து ஜதங்கதாய 
உரடத்துத் தீபம கதாட்டி, அடுத்தததாக பந்தல் 
கதால் ஊனறவதாரகள. பந்தல் கதாரலத் சததாடரந்து
பந்தல் அரமக்கும ஜவரல சததாடரும. 
மணமகள வீட்டில் ஊனறியே பின மணமகன 
வீட்டிற்கும சசயயே ஜவண்டும.

முகூரத்தக்கதால் ஊனறியே பின இரு வீட்டதாரும 
திருமணச் சடங்குகள முற்றைதாக முடிவரடயும 
வரரை எந்தவிதமதான துக்க நிகழ்ச்சிகளிலும 
பங்குசபறதல் கூடதாது. (கதால் ஊனறபவருக்குத் 
தட்சரண சகதாடுக்கஜவண்டும.)



9.7. முரளப்பதாலிரக இடுதல்

இந்தியே சமூகம விவசதாயேம சதாரந்த சமூகம 
ஆகும. சசழிப்பு, வளம எனறை சசதாற்களுக்கு 
விரளச்சஜல இந்தியேதாவில் சபதாருளதாகும.



எந்த வீட்டில் திருமணம நடக்குஜமதா, அந்த 
வீட்டில் மூனற அல்லது ஐந்து மண்சட்டிகள 
அல்லது மூங்கில் தட்டிகளில் பசுஞ்சதாணம 
ஜசரத்த மண்பரைப்பி  நீர ஊற்றைவும. பதாலில் 
ஊறைரவத்த நவததானியேங்கரள 3 அல்லது 5 
சுமங்கலிப் சபண்கள, அச்சட்டிகளில் தூவி, 
நீரும பதாலும சதளிக்க ஜவண்டும. (3 முரறை). 

இவற்ரறைப் பூரஜே அரறைக்குள ரவத்து, 
திருமணத்தனற மணவரறைக்குக் சகதாண்டு 
ஜபதாக ஜவண்டும. தினம கதாரல இளசவயிலில் 
நீர சதளித்து ரவப்பததால் முரளப்பு சசழிப்பதாக 
இருக்கும. 

 இரத 3 நதாட்களுக்கு முனனதாவது சசயததால் 
நவததானியேம நனகு வளரந்து இருக்கும.

நவததானயேங்கரள முரளக்க ரவத்து அவற்ரறைச் 
சுமங்கலிகள எடுத்து வந்து மணவரறையில் 
ரவத்து இருப்பதாரகள. இப்பதாலிரககரளப் 
பதாரத்துக் சகதாண்டுததான திருமதாங்கல்யேம கட்ட 
ஜவண்டும. இமமுரளகள சசழித்து வளமுடன 
இருப்பது ஜபதால் உங்கள இல்லறைம சசழிக்க 



ஜவண்டும உம குலம சசழிக்க ஜவண்டும 
எனபது உட்கருத்து. சசழிப்பு எனறை நற்சகுனம 
கண்ணிற் சதரியே ததாலி கட்டுவது மனதில் 
ஆனந்தத்ரத சபருகச் சசயயும.  குடுமபம 
சசழித்து தரழப்பஜத இந்த திருமணத்தின 
ஜநதாக்கம எனபரத மரறைமுகமதாக மனதிற்கு 
உணரத்துவது இது. 

“பச்ரச விரித்த பதாலிரக முரளக்கும நிரரையும” 
எனகினறைது சிலப்பதிகதாரைம. இந்தப் பதாலிரகரயே
திருமணத்திற்குப் பின நதியிஜல ஜசரத்து 
விடலதாம.

நவததானியேங்கள :- சநல், ஜகதாதுரம, பயேற, 
துவரரை, சமதாச்ரச, எள, சகதாளளு, உளுந்து, 
கடரல எனறை ஒனபது வரக ததானியேங்கள.

ததானியேங்கள சசல்வங்களில் ஒனறததான 
எனறைதாலும, அரவ தனிச்சிறைப்புடன 
பதாரக்கப்படுபரவ.  தன லஷ்மி, ததானயே லஷ்மி 
என இருஜவற லஷ்மிகள இவற்றிற்கு 
அதிபதிகளதாக்கப்பட்டனர. முரளப்பதாரி சடங்கு,
நமது விவசதாயேச் சமூகத்ரதயும, விரளயும 



தனரமததான வளம எனபரதயும 
அரடயேதாளப்படுத்துவததாகும.



9.8. பந்தல் அரமத்தல்

முகடுரடயேப் பந்தல் அரமக்கும பழக்கம 
அக்கதாலத்தில் நரடமுரறையில் இருந்து 
வந்துளளது. பந்தலின உளபகுதியில் ஜமலுக்கு 
துணிகரளக் கட்டுவதாரகள. அழகுக்கதாகவும 
திருமணச் சடங்குகள நடக்கும சபதாழுது 
பந்தலின ஜமலிருந்து தூசி, அழுக்குப் 
சபதாருட்கள, பல்லி ஜபதானறைன விழுந்து 
விடதாமல் இருப்பதற்கதாகவும இந்த ஏற்பதாடுகள 
சசயயேப்படுகினறைன. பந்தரல கமுகு, வதாரழ, 
சதனரன ஓரலகளதால் அலங்கரிப்பர.

வதாரழமரைம ஒருமுரறைததான குரலஜபதாடும 
அதுஜபதால் எமது வதாழ்விலும திருமணம 
ஒருமுரறைததான எனபரத உணரத்துகிறைது. பதாக்கு 
சகதாத்துக் சகதாத்ததாக கதாயப்பததால் இது 
தமபதிகள ஒற்றரமயேதாக வதாழஜவண்டும 
எனபரத வலியுறத்துகினறைது. 



வதாரழயும சதனரனயும கற்பகதருக்கள. இரவ
தமரம முழுக்க முழுக்க மனிதரகளுக்கு 
அளிப்பரவ. ஜமலும இரவ அழியேதாப் பயிரகள 
ஆகும. சதனரன நூற்றைதாண்டு வதாழக்கூடியேது. 
“வதாரழயேடி வதாரழயேதாக” வளரவது 
வதாரழமரைம.  

ஜதங்கதாயும வதாரழப்பழமும இரறை 
வழிபதாட்டில் முக்கியேமதாகினறைது. தமபதிகள 
நிரலத்து நினற அரனவருக்கும 
பயேனபடக்கூடியேததாக வதாழஜவண்டும எனறை 
தத்துவத்ரதஜயே உணரத்துகிறைது.  இதுததான 



இல்லறைத்தின முக்கியே கடரம என 
ஆரைமபத்திஜலஜயே பதாரத்ஜததாம. 

திருமணத்ரத வசதிக்ஜகற்ப வீட்டிஜலதா, 
ஜகதாயிலிஜலதா அல்லது ஜவற மண்டபத்திஜலதா 
ரவக்கலதாம. அப்படி ஜவற மண்டபத்தில் 
ரவப்பததானதால் இருவரைது வீட்டு வதாசல்களும, 
மண்டப வதாயிலும மதாவிரல, ஜததாரைணம, 
வதாரழ மரைங்களதால் அலங்கரிக்கப்படுகிறைது.

 மதாவிரல கட்டுவது ஆக்சிஜேரனப் சபருக்க 
ஆகும. மதாவிரல பறிக்கப்பட்டு உலரும வரரை 
ஆக்சிஜேரன உற்பத்தி சசயயும. பலர கூடும 
இடத்தில் அரனவரும விடும மூச்சுக்கதாற்றில் 
உளள கரியேமில வதாயுரவ உறிஞ்சி ஆக்சிஜேனதாக 
இது மதாற்றவததால் மூச்சுத்திணறைல் உளளிட்ட 
சுவதாசக் குரறைபதாடுகள குரறையும.

வதாசலில் நிரறைகுடம ரவக்கஜவண்டும. நீர 
சவப்பத்தில் ஆவியேதாததால் ஈரைப்பரச கதாற்றில் 
எப்சபதாழுதும இருக்கும. இந்த ஈரைப்பரச 
வறைட்டு இருமரலத் தடுப்பததால் 
ஜநதாயத்சததாற்ற குரறையும. 



வசதிக்ஜகற்ப வீடுகரளயும மண்டபத்ரதயும 
அலங்கரிக்கலதாம. மண்டபத்தில் கிழக்கு ஜநதாக்கி
நனகு அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவரறை 
அரமக்கப்பட ஜவண்டும. மணவரறையின 
முனபு சுவதாமி அமபதாள குமபங்கள, 
சந்திரைகுமபம, விநதாயேக பூரஜே, பஞ்சசககௌவ்வியே 
பூரசக்சகன ஒரு குமபம, அக்கினி 
கிரிரயேக்குரியே பதாத்திரைம, அமமி, மஞ்சள நீர 
ஆகியேரவ ரவக்கப்படும



9.9. மணமக்கள அரழப்பு

இரைதாமதாயேணத்தில் இரைதாமனின விவதாகம விஜதக 
நதாட்டில் சபண் வீட்டில் நடந்தது. அங்ஜக 
மதாப்பிளரள அரழப்பு நடந்தது.

மகதாபதாரைதத்தில் திசரைகௌபதி விவதாகம பதாண்டவர 
இல்லத்தில் நடந்தது.  அரச்சுனன திசரைகௌபதிரயே 

ஜபதாட்டியில் சவனற வீட்டிற்கு அரழத்து 
வந்ததான. பினனர பதாண்டவரகள வீட்டில் 

திரைவுபதிக்கும 



பதாண்டவரகளுக்கும திருமணம நடந்தது

இரைதாமனுக்கு மதாப்பிளரள அரழப்பும, 
திரைவுபதிக்கு சபண் அரழப்பும நடந்தது.



9.9.1 மணமகள அரழப்பு

இது பிரைஜேதாபத்யே விவதாகத்தின பழக்கமதாகும. 
பிரைஜேதாபத்யேத்தின படி  மணமகன வீட்டில் 
திருமணம நடப்பததாய இருப்பததால் 
மணப்சபண் நிச்சயேததாரத்தம முடிந்த உடஜனஜயே 
மணமகன வீட்டிற்கு அரழத்துக் சகதாண்டு 
வரைப்படுவதாள. 

மணப்சபண்ணிற்கு நிச்சயேம சசயயே 
அளிக்கப்பட்ட ஆரட ஆபரைணங்கரள 
அணிவித்து, பிறைந்த வீட்டினரின ஆசிகரள 
அளித்து, மணமகன வீட்டுக்கு மணமகள 
அனுப்பப்படுவதாள. 



மணமகன வீடு அருஜக எனறைதால் ஊரவலமதாக 
சபண் அரழத்து வரைப்படுவதாள. 
இல்ரலசயேனறைதால் மணமகன வீட்டிற்கு 
அருகில் உளள ஜகதாவிலில் இருந்து வீட்டிற்கு 
அரழத்து வரைப்படுவதாள. 

மதாப்பிளரள வீட்டில் ஆரைத்தி எடுத்து திருஷ்டி 
கழித்தபின, மதாப்பிளரள வீட்டதாரின மூத்த 
சுமங்கலிப் சபண் நிரறைகுடம சகதாடுக்க அரத 
இடுப்பில் சுமந்து,  வதாசல்படியில் 
ரவத்திருக்கும படிசநல் – கதாசுகள சதறித்து 
விழுமதாற தட்டி, வீட்டிற்குள தன-ததானயேம பரைவ,
தன புகுந்த வீட்டிற்குள மணமகள புகுவதாள. 
அந்த  நிரறைகுடம சரமயேல் அரறையில் உளள 
நிரறைகுடத்துடன ரவக்கப்படும.

மணப்சபண் நிரறைகுடமதாய இருக்க ஜவண்டும 
எனபரதயும, அவள கதால்பட்டதும தனம – 
ததானயேம சபருக ஜவண்டும எனபரதயும 
குறிப்பதால் உணரத்துவது இந்தச் சடங்கதாகும.   

புகுந்த வீட்டில் முதலில் பூரஜே அரறையில் குத்து 
விளக்ஜகற்றி மணமகள வணங்குவதாள. பின 



சரமயேலரறைக்கு அரழத்துச் சசல்லப்பட்டு 
அங்கு நிரறைந்திருக்கும அரிசி, பருப்பு, உப்பு 
ஆகியேவற்ரறைக் ரகயில் அளளி அளளி 
பதாரப்பதாள.

ஒரு இல்லத்தரலவியின கடரம, வீட்டில் 
உணவுப்சபதாருட்கரள ஜதரவயேதான அளவு 
இருக்கிறைததா என எனறம அறிந்திருக்க 
ஜவண்டியேதும, அவற்ரறைக் சகதாண்டு பிறைர பசி 
தீரப்பதும ஆகும. 

ஒரு தரலவனின கடரம அந்த ததானியேங்களதால் 
வீட்ரட நிரறைத்து ரவத்திருப்பது ஆகும.

இதன பின மணமகள மணப்பந்தலுக்கு 
அரழத்து வரைப்படுவதாள.



9.9.2. மதாப்பிளரள அரழப்பு

இது சபண்வீட்டதார சசயயும திருமணங்களில் 
நடத்தப்படும. மதாப்பிளரள மண்டபத்திற்கு 
வந்தவுடன அவரரை சபண் வீட்டதார 
ஜமளததாளத்ஜததாடு வரைஜவற்பர. அங்கு ஜததாழன 
மதாப்பிளரளயின கதாரலக் கழுவிவிடுவதார. 

அதற்கு உபகதாரைமதாக மதாப்பிளரளத் ஜததாழனுக்கு 
ஜமதாதிரைம ஒனரறை அணிவிப்பதார. பின 
சபண்ணின தகப்பன, மதாப்பிளரளக்கு மதாரல 
சூடி வரைஜவற்பதார.  இரு சுமங்கலிப் சபண்கள 
ஆரைத்தி எடுப்பர. 



9.10  கதாசி யேதாத்திரரை

மணமகன தன பிரைமமச்சரயே விரைதத்ரத முடித்துக்
சகதாண்டு வருவதற்கதாக, தன சபற்ஜறைதாரிடம 
அனுமதி ஜகட்க ஜவண்டும. அப்ஜபதாது 
மணமகன கூறவது  “நதான பிரைமமச்சரயே 
விரைதத்ரத ரகக்சகதாண்டு இருக்கினஜறைன. 
இவ்விரைதத்ரத முடித்துக் சகதாண்டு வருவதற்கு 
கதாசியேதாத்திரரை சசல்கினஜறைன. எனக்குச் சுபமதாக 
உத்தரைவு சகதாடுக்க ஜவண்டும. ததாஜயே! பிட்ரச 
இடுக”.

இச்சமயேத்தில் மதாப்பிளரளயின ஜததாளில் 
சததாங்கும ஜஜேதாளியில் (ஜஜேதால்னதாரப) 
உறைவினரகள பிட்ரச இடுவதாரகள. இந்தப் 
பிட்ரச தட்சிரணயேதாக மதாப்பிளரளத் 
ஜததாழனுக்குச் ஜசரும. மணமகன பிட்ரச 
சபற்றக் சகதாண்டு ஆலயேம சசனற 
அமரகினறைதான.



இனறம இரளஞரகளிரடஜயே கல்விரயே 
முடித்த பின ஒரு நீண்ட சுற்றலதா சசனற 
வரைஜவண்டும எனறை ஆரவம இருக்கிறைது. ஒரு 
“லதாங் ஜரைதாட் டிரிப்” ஜபதாக ஜவண்டும எனபஜத 
அனற கதாசியேதாத்திரரையேதாக இருந்தது. ஒரு 
யேதாத்திரரை எனபது உலக அறிரவ ஊட்டக் கூடியே
ஒனற. அதனதாஜல கதாசியேதாத்திரரை எனறை சடங்கு 
ஜசரக்கப்பட்டது.

சபண்ணின ததாய, தகப்பனதார ஆலயேம சசனற, 
மதாப்பிளரளக்குப் பதாதபூசரன சசயகினறைனர. 



அப்ஜபதாது சசதால்ல ஜவண்டியேது , “சரவ 
அலங்கதாரைத்துடன ஜதவரத ஜபதால் வீட்டில் 
இருக்கும எங்கள மகரள நீ பதாணிக்கிரைஹணம 
சசயது சகதாளவதாயேதாக. அவரள உனக்கு 
கனயேதாததானம சசயகிஜறைதாம. கதாசியேதாத்திரரைரயே 
விடுத்து எங்கள வீட்டிற்கு வருக! இல்லறை 
வதாழ்வில் ஈடுபட்டு குலவிருத்தி சசயது 
கரமங்கரள புரிந்து நிரறைவுடன வதாழ வருக!” 
எனச் சசதால்லி  அரழத்து வருகினறைனர.

இது இல்லறை வதாழ்வின பயேனகரளயும, அது ஏன
முக்கியேமதானது எனபரதயும எடுத்துச் 
சசதால்லும நிகழ்வதாகும. இல்லறை வதாழ்வின 
பயேனதாகியே அறைம வளரத்தல், அதற்கதான 
சந்ததிரயேப் சபற்ற அறைத்ரத நிரல நிறத்தல் 
ஆகியேரவ சசயயேதாமல் சனனியேதாசம பூணுவது 
வீண் எனபரத எடுத்துச் சசதால்ல ஜவண்டியேது 
இங்கு அவசியேம.

இது பிரைமம விவதாகத்தின பழக்கமதாகும.  பலர 
கதாசி யேதாத்திரரை சசயயேதாமல் மதாப்பிளரள 
அரழப்பு மதாத்திரைஜம சசயகினறைனர. அததாவது 



ஜகதாவிலில் இருந்து மதாப்பிளரளரயே 
ஊரவலமதாய அரழத்து வருகினறைனர. 



9.11  குடஜீரைதாஜரைதாஹணம 

கதாசி யேதாத்திரரையில் இருந்து மணமகன அரழத்து
வரைப்படுகினறைதான. மதாப்பிளரள கிழக்கு 
முகமதாகவும, சபண் ஜமற்கு முகமதாகவும 
அமரகினறைனர. இருவருக்கும நடுவில் முகம 
சதரியேதாத அளவில் திரரை. 

நதாட்டுச் சரக்கரரை, ஜீரைகம இரைண்டும கலந்தரத 
மதாப்பிளரள முதலில் சபண்ணின சிரைசில் தூவ, 
பின சபண் மதாப்பிளரள சிரைசில் தூவுகிறைதாள. 



பின முகத்தளவதாகத் திரரை இறைக்கி முகம 
கதாட்டல் நடத்தப்படும. சபண்ணின பக்கம ஏழு 
சுமங்கலிகள ஏழு சநய மதாவிளக்கு ஏந்தி நிற்க 
ஜவண்டும.

புஜரைதாகிதர : எதிரில் எனன சதரிகிறைது?

மணமகன : ஜஜேதாதி சதரிகினறைது.

புஜரைதாகிதர : ஜஜேதாதிக்குப் பக்கத்தில் எனன 
இருக்கினறைது?

மணமகன : ஜஜேதாதிக்குப் பக்கத்தில் 
கனனிரகததான இருக்கினறைதாள.

புஜரைதாகிதர : கனனிரகரயே மணந்து 
சகதாளகினறைதாயேதா?

மணமகன : மணந்து சகதாளகினஜறைன.

புஜரைதாகிதர : பூஜதவி, ஆகதாயேவதாணி சதாட்சியேதாக, 
குல சதயவம சதாட்சியேதாக, இஷ்ட சதயவம 
சதாட்சியேதாக, அக்கினி சதாட்சியேதாக, அரனத்து 



குலத்ததார சதாட்சியேதாக மணம சசயது 
சகதாளகிறைதாயேதா? 

மணமகன : பூஜதவி, ஆகதாயேவதாணி சதாட்சியேதாக, 
குல சதயவம சதாட்சியேதாக, இஷ்ட சதயவம 
சதாட்சியேதாக, அக்கினி சதாட்சியேதாக, அரனத்து 
குலத்ததார சதாட்சியேதாக மணம சசயது 
சகதாளகினஜறைன.

திருமணத்தின அவசியேம புரிந்த பினனர 
மணமகரள, மணமகனுக்கு அறிமுகப்படுத்தும 
சடங்கு இததாகும.  வதாழ்வின ஒளியேதாக 
இருப்பவரளக் கதாண்கிறைதாய எனபதற்கதாகஜவ 
தீபம ரவக்கப்படுகிறைது.

 கூடஜவ மணமகன அக்னியின சதாட்சியேதாக 
மணமகரள விவதாகம சசயயே விருமபுவததாக 
ஒப்புதல் அளிக்கிறைதான.

எந்த ஜநரைத்திலும, ஒருமுரறைக்கு இருமுரறை 
ஒருவரின சமமதத்ரத உறதிப்படுத்திக் சகதாளள 
ஜவண்டும எனபது இதன மூலம சசதால்லித் 
தரைப்படும பதாடமதாகும.



இப்படி சசயவது பிரைமம விவதாகத்தில் 
மதாத்திரைஜம நடப்பததாகும. 



 9.12 ஜதவததா பிரைஸ்தம

குலசதயவம, இஷ்ட சதயவம, கிருஹசதயவம 
என ஒவ்சவதாருவருக்கும பல சதயவ 
வணக்கங்கள கூறைப்பட்டுளளன. 

ஜதவததா பிரைஸ்தம எனபது, தன வீட்டுத் 
சதயவத்ரத (கிருஹ சதயவத்ரத) வணங்குதல் 
ஆகும. குலசதயவம எனபது ஜவற. கிரைஹ 
சதயவம எனபது ஜவற. 

இவ்வழிபதாட்டில் மதாப்பிளரளயின 
சஜகதாதரிகளுக்கு மரியேதாரதகள சசயயேப்சபறம. 
இச்சடங்குகள ஜதவததா ப்ரைஸ்தம எனப்படும. 
ஒவ்சவதாருவர குல உட்பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப இந்த 
வழிபதாடு மிகுந்த ஜவறபதாடுகளுடன இருக்கும.



என மகரனயும எங்கரளயும அனுக்கிரைகித்து 
புத்திரைர, சபகௌத்திரைரகளும அஷ்ட 
ஐஸ்வரயேங்களும சபருகுமபடி ஆசரவசித்துக் 
கதாப்பதாற்றை ஜவண்டும என 
ஜவண்டிக்சகதாளளுதல் இதன ஜநதாக்கமதாகும. 

கிரைஹ சதயவ வழிபதாட்ரட எப்படி 
ஜமற்சகதாளள ஜவண்டும என 
இல்லறைத்தரலவனுக்கு அறிமுகம சசயயேவும, 
எந்த சசயேலுக்கு முனபும கிரைஹ சதயவத்ரத 



வணங்குதல் முக்கியேம எனபரதக் கதாட்டவுஜம 
இந்த பூரஜே நடத்தப்படுகிறைது.



9.13.  கங்கண ததாரைணம

மணமக்களுக்கு மந்திரைப் பூரவமதாகக் கங்கணம 
கட்ட ஜவண்டும. மணமக்களின ததாயமதாமனமதார
கங்கணம கட்டுவது சிலரின நரடமுரறையில் 
இருந்து வருகினறைது. பிறை இடங்களில் 
புஜரைதாகிதஜரை இரதச் சசயவதார. கங்கணம 
கட்டுதல் எனபது எந்தத் சதயவக் கிரிரயேகள 
சசயயும முனபும நடக்கும.  கங்கணம 
கட்டியேபின, ஒருவன ததான எண்ணியே கதாரியேத்தில்
முழுமூச்சதாய ஈடுபடுவதான.  



பூக்குழி இறைங்குதல், கதாவடி எடுத்தல், பூங்கரைகம 
எடுத்தல் என சதயவக் கதாரியேங்கள சசயயும 
முன உறதிக்கதாகவும கதாப்பிற்கதாகவும ரகயில் 
கங்கணம கட்டப்படும. சததாடங்கியே கருமம 
நிரறைசபறம வரரை எந்தவிதத் தீட்டுக்கஜளதா, 
இரடயூறகஜளதா துக்கங்கஜளதா மணமக்கரளச் 
சதாரைதாதிருக்க ஜவண்டிப் பதாதுகதாப்புக் கருதி 
சசயயேப்படுவது கங்கண ததாரைணம ஆகும.

இதற்கு ஒரு ததாமபதாளத்தில் அரிசி பரைப்பி 
ஜதங்கதாய, சவற்றிரல, பதாக்கு, பழம கதாப்பு நூல் 
முதலியேவற்ரறை ரவத்துப் பூசித்து மணமக்களின
வலது மணிக்கட்டில் கதாப்புக் கட்டுவதாரகள 
கதாப்பு கட்டுமஜபதாது மதாப்பிளரள வீட்டதார ஒரு 



ஜதங்கதாய உரடப்பதாரகள. பினனர குருக்கள 
சிவன, பதாரவதி பூரச முதலியேவற்ரறை மந்திரை 
உச்சதாடனத்துடன சசயவர (பினனர அக்கினி 
மூட்டப்பட்டு அதற்குரியே பூரச வழிபதாடுகள 
நரடசபறம). 

கங்கணம அணிவித்த பின மதாப்பிளரளக்கு 
மதாப்பிளரளயின ததாயமதாமன சமட்டி 
அணிவிப்பதார. (சபண்ணிற்கு அமமி மிதிக்கும 
சபதாழுது மதாப்பிளரள சமட்டி அணிவிப்பதார.) 
பின மணமக்களுக்கு ததாயமதாமனமதார பலகதாரைம 
உண்ணுவித்தல் நரடசபறம.

கங்கணம கட்டிக் சகதாண்டு ஜவரல சசயகிறைதான 
எனறை சசதாலவரடரயே நதாம 
உபஜயேதாகிக்கிஜறைதாம. முழு ஈடுபதாட்டுடன 
சிரைத்ரதயுடன சசயேல் புரிதலுக்கு 
அரடயேதாளமதாக கங்கணம எனனும கதாப்பு 
அணிவிக்கப்படுகிறைது. 

கங்கணம அணிந்த பின மணமக்கள திருமண 
கதாரியேங்கள தவிரை மற்றை கதாரியேங்கள 



சசயவதில்ரல. மணவிடம விட்டு 
சவளிவருதலும இல்ரல. 



9.14.  நதாந்தி - சிரைதாரத்தம
சசயதல்  

முனஜனதார வழிபதாடு எனபது நம நதாட்டின மிக 
உயேரியே பதாரைமபரியேம. ஜவத சதாத்திரைங்கள 
முனஜனதாரகரளப் பித்ருக்கள என அரழக்கும. 
பித்ரு ஜலதாகத்தில் இருந்து சகதாண்டு, நமது 
முனஜனதாரகள நமரம ஆசிரவதிக்கினறைதாரகள. 
அவரகரளத் திருப்தி சசயயே ஜவண்டும. புது 
வதாழ்வில் ஈடுபடும தமபதியினருக்குப் 
பித்ருக்களின நல்லதாசிரயேப் சபற்றத் தரைஜவ 
இவ்வழிபதாடு சசயயேப்படுகினறைது. இச்சசயேல் 
நதாந்தி அல்லது சிரைதாரத்தம எனப்சபறம.

ததாய, தகப்பனதார தமக்கு நடுவில் 
மதாப்பிளரளரயே உட்கதாரை ரவத்துக் சகதாளள 
ஜவண்டும. அட்சரத அரிசி நிரைமபியே தட்ரட, 
மணமகனின தகப்பனதார தமது துரடயில் 
ரவத்துக் சகதாளள ஜவண்டும. மஞ்சள 
சகதாமபுகரள அருகில் ரவத்துக் சகதாளள 



ஜவண்டும. ஒவ்சவதாரு முரறையும மந்திரைம 
சசதால்லும ஜபதாது மஞ்சள சகதாமபு ஒனறைரன 
எடுத்து அதரனத் தட்டில் தட்டியேபின தட்டில் 
உளள அட்சரத அரிசியில் ரவக்க ஜவண்டும. 

மதாப்பிளரளயின தகப்பனதார / அல்லது 
அவருக்கு மூத்த தரலவர  இச்சடங்ரக 
இவ்வழிப்பதாட்ரடச் சசயகினறைனர. 

உததாரைணமதாக மதாப்பிளரளயின தந்ரத வழி 
ஆண்களில் மூத்தவர (ஜநரைடி வமசம மட்டுஜம, 
தந்ரத - ததாத்ததா – ததாத்ததாவின உடனபிறைந்ஜததார) 
இரதச் சசயவதார.

நதாந்தி சிரைதாரத்தத்தில் மதாப்பிளரளயின 
தகப்பனதார மதாப்பிளரளயின தந்ரதயேதார வழி 
ஜகதாத்ரைம கூறி பின வரும மந்திரைங்கரளக் கூறி 
நதாந்தி சசயயே ஜவண்டும.  (5 தரலமுரறை) 
இச்சடங்கில் நிரனக்க ஜவண்டியே பித்ருக்கள 
(முனஜனதாரகள).

1) முதலில் தன ஜகதாத்ரைம / தகப்பனதார சபயேர  
முமமுரறை கூறி ஒவ்சவதாருமுரறையும மஞ்சள 



சகதாமரப எடுத்துத் தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் 
ரவக்க ஜவண்டும.

2) தன ஜகதாத்ரைம / ததாய சபயேர  முமமுரறை கூறி 
ஒவ்சவதாருமுரறையும மஞ்சள சகதாமரப எடுத்து 
தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் ரவக்க ஜவண்டும.

3) தன ஜகதாத்ரைம / பதாட்டனதார-பதாட்டி சபயேர 
முமமுரறை கூறி ஒவ்சவதாரு முரறையும மஞ்சள 
சகதாமரப தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் ரவக்க 
ஜவண்டும.

4) தன ஜகதாத்ரைம / முப்பதாட்டனதார-முப்பதாட்டி 
சபயேர முமமுரறை  கூறி ஒவ்சவதாரு முரறையும 
மஞ்சள சகதாமரப தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் 
ரவக்க ஜவண்டும.

5) தன ததாயவழி ஜகதாத்ரைம / ததாயின தந்ரத-ததாயேதார 
சபயேர முமமுரறை கூறி ஒவ்சவதாரு முரறையும 
மஞ்சள சகதாமரப தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் 
ரவக்க ஜவண்டும.

6) தன ததாயவழி ஜகதாத்ரைம / ததாயின பதாட்டனதார-
பதாட்டி சபயேர  கூறி ஒவ்சவதாரு முரறையும 



மஞ்சள சகதாமரப தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் 
ரவக்க ஜவண்டும.

இதனபின மதாப்பிளரளயின ததாயேதார வழி 
ஜகதாத்ரைம கூறி பின வரும மந்திரைங்கரளக் கூறி 
நதாந்தி சசயயே ஜவண்டும. இதரனச் சசயயே 
ஜவண்டியேவரும மதாப்பிளரளயின தகப்பனதார 
ஆவதார. (5 தரலமுரறை)

1) மதாப்பிளரளயின ததாயவழி ஜகதாத்ரைம / ததாயின 
அப்பதா சபயேர முமமுரறை கூறி 
ஒவ்சவதாருமுரறையும மஞ்சள சகதாமரப தட்டில் 
தட்டி அட்சரதயில் ரவக்க ஜவண்டும.

2) மதாப்பிளரளயின ததாயவழி ஜகதாத்ரைம / ததாயின 
அமமதா சபயேர முமமுரறை கூறி 
ஒவ்சவதாருமுரறையும மஞ்சள சகதாமரப தட்டில் 
தட்டி அட்சரதயில் ரவக்க ஜவண்டும.

3) மதாப்பிளரளயின ததாயவழி ஜகதாத்ரைம/ ததாயின 
பதாட்டனதார-பதாட்டி சபயேர கூறி முமமுரறை கூறி 
ஒவ்சவதாருமுரறையும மஞ்சள சகதாமரப 
தட்டில்தட்டி அட்சரதயில் ரவக்க ஜவண்டும.



4) மதாப்பிளரளயின ததாயவழி ஜகதாத்ரைம கூறி / 
ததாயின முப்பதாட்டனதார-முப்பதாட்டி  சபயேர 
முமமுரறை கூறி ஒவ்சவதாரு முரறையும மஞ்சள 
சகதாமரப தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் ரவக்க 
ஜவண்டும.

5) மதாப்பிளரளயின ததாயவழி ஜகதாத்ரைம/ ததாயின 
ததாயவழிப் பதாட்டனதார-பதாட்டி சபயேர கூறி 
முமமுரறை கூறி ஒவ்சவதாருமுரறையும மஞ்சள 
சகதாமரப தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் ரவக்க 
ஜவண்டும.

6) மதாப்பிளரளயின ததாயவழி ஜகதாத்ரைம கூறி / 
ததாயின ததாயவழி முப்பதாட்டனதார-முப்பதாட்டி  
சபயேர முமமுரறை கூறி ஒவ்சவதாரு முரறையும 
மஞ்சள சகதாமரப தட்டில் தட்டி அட்சரதயில் 
ரவக்க ஜவண்டும.

இது குடுமபத்தில் இறைந்த முனஜனதாரின ஆசி 
சபறை சசயவது ஆகும. இறைந்து ஜபதான பத்து 
தரலமுரறையினரின ஆசி கிட்ட ஜவண்டி இது 
சசயயேப்படுகிறைது. இரதப் பலர சசயவதில்ரல.



ஒவ்சவதாருவரும தங்கள பரைமபரரை எனன,  
வமசதாவழி எனன எனபரத அறிந்திருக்க 
ஜவண்டியேது அவசியேம ஆகிறைது.  அவற்ரறை 
இல்லறைத் தரலவனதாக மதாறைப்ஜபதாகும மகனுக்கு 
அப்பதா உணரத்துகிறைதார. இதன மூலமதாகஜவ 
தூரைத்துச் சசதாந்தங்கள விலகிப் ஜபதாகதாமல் 
சுற்றைம சூழ வதாழ முடியும.  

முனஜனதார வழிபதாட்டில் இருபத்திஜயேதாரு 
தரலமுரறைகரள வணங்குகிஜறைதாம. 

கணவன வழி பதிஜனதாரு தரலமுரறை, மரனவி 
வழி பத்துத் தரலமுரறை ஜசரந்தது 
இருபத்திஜயேதாரு தரலமுரறைகளதாகும. 

முனஜனதார வழிபதாட்ரடக் கரடப்பிடிக்க 
ஜவண்டியே இல்லறைத்தரலவனுக்கு 
தரலமுரறைகரள அரடயேதாளம கதாட்டஜவ 
இந்தச் சடங்கு.

குரறைந்த பட்சம பத்துத் தரலமுரறைச் 
சசதாந்தங்களுடன கூடி வதாழ்வஜத ஒரு நல்ல 



குடுமபத்தரலவனின இலட்சணமதாகக் 
கருதப்படுகிறைது. 



 9.15  பிரைமஜமதாபஜதசம

இதன பின, முகூரத்தத்திற்கு முன சசயயே 
ஜவண்டியேக் கிரிரயேகரளப் புஜரைதாகிதர சசயயே 
ஆரைமபிக்க ஜவண்டும.

வழக்கமதாக ஒரு ஆண் குழந்ரதக்கு 7 லிருந்து 10 
வயேதிற்குள பூணூல் அணிவித்து, கதாயேத்ரி 
மந்திரைத்ரத உபஜதசித்து உபநயேனம சசயது 
ரவப்பர. உப எனறைதால் அருகில் எனவும நயேனம 



எனறைதால் அரழத்துச் சசதால்வது எனற இதன 
சபதாருள.  

எனஜவ உபநயேனம எனறைதால் குழந்ரதரயே குரு 
அல்லது ஆசிரியேரிடம அரழத்துச் சசனற 
முரறையேதான கல்வி புகட்டுதல் எனற 
சபதாருளபடும.

பலர உபநயேனம சசயது முரறையேதாக 
ஜவதபதாடங்கரள கற்பதில்ரல. பூநூல் இனறி 
ஜவத கதாரியேங்களில் யேதாரும ஈடுபடக் கூடதாது. 
அறைம பயிலதாமல் எந்தவிதக் கரம 
கதாரயேங்கரளயும சசயயேக் கூடதாது எனபதற்கதாக 
பூநூல் அணிவித்து ஜவதங்களின சதாரைமதான 
கதாயேத்ரி மந்திரைம உபஜதசிக்கப்படுகிறைது. இதன 
மூலம பலவித கதாரைணங்களினதால் மணமகன 
ஜவதம பயிலவில்ரல எனறை குரறை 
நிவரத்திக்கப்படுகிறைது.

ஓம பூர; புவ; ஸீவ:
தத் ஸைவிதுர வஜரைணியேம
பதாரக்ஜகதா ஜதவஸ்யே தீமஹ
த்ஜயேதாஜயேதான ப்ரைஜசதாதயேதாத்



எனனும இக்கதாயேத்ரி மஹதா மந்திரைத்ரத 
மணமகனின வலது கதாதில், அவன தகப்பனதார 
உபஜதசம சசயயே ஜவண்டும. உபஜதசம சசயயும
ஜபதாது அவர தமது வலது ரகரயே மகனின 
சிரைசில் ரவத்து இருக்க ஜவண்டும. 
பூஜக்கப்பட்ட ஒற்ரறை முடிப் பூ நூரல 
மதாப்பிளரளக்கு அணிவிக்க ஜவண்டும.

இம முதற் பூநூல் (ஒற்ரறை முடி) ததாய 
தந்ரதயேரைதால் அணிவிக்கப்பட ஜவண்டும. இது 
“பிரைமஜமதாபஜதசம“ எனப்படும. இதன 
பினனஜரை மணமகன விவதாகத்திற்கதான பூரஜே, 
யேதாகங்களில் பங்ஜகற்க இயேலும. 

இல்லறைத் தரலவனதாகப் ஜபதாகும மதாப்பிளரள, 
தனக்குப் பிறைக்கும குழந்ரதக்கு 
பிரைமஜமதாபஜதசம சசயயே ஜவண்டும எனில் 
அவர பிரைமஜமதாபஜதசம சபற்றிருக்க ஜவண்டும.
ஆகஜவ விட்டுப்ஜபதான ஒரு சடங்ரக நிரறைவு 
சசயயேஜவ பிரைமஜமதாபஜதசம சசயயேப்படுகிறைது.



9.16. சகல ஜதவததா பூரஜே

பூநூல் அணிந்த பினஜன, சகல ஜதவரதகளுக்கும
உண்டதான பூரஜேகரள புஜரைதாகிதர மூலம 
மணமகன சசயகிறைதான. இவற்றின வரிரச 
பினவருமதாற.

1. விக்ஜனஸ்வரை பூரஜே

2. வருணகலச பூரஜே

3. குல சதயவ பூரஜே

4. குரு பூரஜே

5. அக்னி கதாரயேம



ஆகியேனவற்ரறைச் சசயயே ஜவண்டும. இரவ 
அரனத்து ஜதவரகரளயும யேதாகத்தின மூலம 
அரழத்து அவரகளுக்கு உரியே அவிரபதாகம 
அளித்து, திருமணத்துக்கு சதாட்சியேதாய இருந்து 
மணமக்கரள வதாழ்த்தி அருள ஜவண்டுவததாகும.

இந்து மதத்தில் எந்த நற்சசயேரலயும 
ஜதவரகரள அரழத்து அவரகளுக்கு 
அவிரபதாகம அளித்து திருப்தி   சசயது 
அவரகளின ஆசிரயே ஜவண்டியே பிறைஜக 
சசயயேப்படுகிறைது. முழு ஜநரமரறை 
ஜநதாக்கத்துடன மனரத நிரறைவுடன ரவத்துக் 
சகதாளவது இப்பூரசயின ஜநதாக்கமதாகும. நதாம 



சசயவது நனரமரயே நதாடும நற்கதாரியேம, இதற்கு
எந்த இரடஞ்சலும வரைதாமல், முழுப்பயேன கிட்ட
ஜதவரகள உதவி சசயவதாரகள எனறை 
நமபிக்ரகரயே  இது உண்டதாக்குகிறைது.

அரைசதாணிக்கதால் இடுதல் (கதால் எனபது 
ஜகதாரல ஊனறவததாகும)

முற்கதாலத்தில் திருமண ரவபவங்களுக்கு 
அரைசனுக்கும அரழப்பிதழ் அனுப்புவதாரகள. 
அரைசனுக்கும எல்லதாத் திருமணங்களுக்கும 
சசல்ல முடியேதாத நிரல இருக்கும. எனஜவ அவர
தனது ஆரணக்ஜகதாரல அனுப்பி ரவப்பதார. 

அரைசு ஆரணக்ஜகதால் மருவி அரைசதாரணக்கதால் 
ஆகிவிட்டது. இனற பதிவுத் திருமணம ஜபதால் 
அனற ஆரணக்ஜகதால் வந்துவிட்டதால் 
அரைசனதால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆகஜவ 
அத்திருமணம அங்கீகதாரைம சபற்றவிடுகிறைது. 



இதுஜவ இனற திருமணப் பந்தலில் அரைச 
மரைக்கிரள ஒனரறை ரவத்து அதற்கு 
பட்டுச்சதாத்தி அலங்கரித்து ரவப்பர.  

ஜமலும அரைசமரைத்தின அடிப்பதாகத்தில் 
பிரைமமனும நடுவில் விஷ்ணுவும நுனியில் 
சிவனும வதாசம சசயகினறைனர. எனஜவ 
திரிமூரத்திகளின வணக்கம சசயயேப்படுகிறைது. 
மணவரறையில் திரிமூரத்திகளின சதானனித்யேம 
ஏற்படுகினறைது. 

அரைசங்சகதாழுந்து கட்டுவதன கருத்து

அரைசமரைத்தின விரத மிகச்சிறியேது. அதிலிருந்து 
முரளக்கும மரைஜமதா மிகப்சபரியேது. நதாம 
சசயயும நற்சசயேல் சிறியேததாயினும அதினினற 
சபருகும நற்பயேன மிகப் சபரியேது.

எனஜவ சிறியேரவ எனற கருததாமல், சசயேல்கள 
நல்லரவ ஆயின அவற்ரறை உடஜன 
இத்தமபதியேர சசயயே ஜவண்டும, எனற 
இதனவழி சுட்டிக்கதாட்டப் படுகினறைது.



 9.17. மதாரல மதாற்றதல்

மணமகள எழுந்து வடக்கு ஜநதாக்கி இரறைவரன 
தியேதானித்து மணமகள கழுத்தில் மதாரல 
சூட்டுவதாள. மணமகன மணமகரளத் தன 
இடப்பக்கத்தில் அமரைச் சசயது மதாரல 
சூட்டுவதான. 

மதாரல மதாற்றதலின சபதாருள இருமனம கலந்து
ஒரு மனமதாகி இல்வதாழ்க்ரகரயே ஆரைமபித்தல். 
மூனற முரறை மதாரல மதாற்றை ஜவண்டும.



சததாடரந்து, சகதாண்டு வந்த மங்கலப் 
சபதாருட்களதாகியே மஞ்சள, குங்குமம, பூ, 
வதாசரனப் சபதாருட்கள, சப்பு, கண்ணதாடி 
முதலியேவற்ரறை மணமகன மணமகளிடம 
சகதாடுப்பதார. கணவன மரனவியேதாக ஆனபின 
தம மங்கலக் ஜகதாலத்ரத இருவரும 
கண்ணதாடியில் பதாரத்து மகிழ்வதாரகள.

மதாரலமதாற்ற எனபதற்கு  அழகதான சபதாருள 
உண்டு.



குடகு, விகடகவி என முனனிருந்து பினனும 
பினனிருந்து முனனும ஒஜரை மதாதிரி ஒலிக்கும 
சசதாற்களுக்கும

யேதாமதாமதாநீ யேதாமதாமதா யேதாழீகதாமதா கதாணதாகதா

கதாணதாகதாமதா கதாழீயேதா மதாமதாயேதாநீ மதாமதாயேதா

ஜபதானற முனனிருந்து பினனும பினனிருந்து 
முனனும ஒஜரை மதாதிரி ஒலிக்கும 
பதிகங்களுக்கும மதாரலமதாற்ற எனஜறை சபதாருள.

மதாரல மதாற்றதல் மூலமும இதுஜவததான. 
இருவர சிந்ரதயும ஒருரமயேதாதஜல மதாரல 
மதாற்றதலின சபதாருள. அதனதாஜலஜயே எல்லதா 
வரகத் திருமணங்களிலும எரதயேதாவது மதாற்றிக்
சகதாளளுதல் முக்கியேமதான சடங்கதாக 
ஆக்கப்படுகிறைது.

தனனுரடயே முழுரமரயேயும மணமகள 
மணமகனிடம ஒப்புவிக்கிறைதாள. மணமகன 
மணமகளிடம ஒப்புவிக்கிறைதான. இதுஜவ 
மதாரலமதாற்றின முக்கியே சபதாருளதாகும. அதன 



பின மணமகன ஜநதாக்கிலும சரி, மணமகள 
ஜநதாக்கிலும சரி இல்லறைம எனபது ஒனறததான.



9.18.  பதாணிக்கிரைகணம
(ரகப்பிடித்தல்)

தருமம சசயவதற்கதாகவும சந்ததி 
விருத்திக்கதாகவும திருமணம 
சசயயேப்படுகினறைது. பதாணிக்கிரைகணம எனறைதால் 
மணமகளின ரகரயே மணமகன சுவீகரிப்பது 
எனற சபதாருள. ‘நீயும நதானும முதுரமயேரடந்து
விட்டதாலும கூட ஒருவரரை ஒருவர 
பிரியேதாதிருப்ஜபதாம எனற ரகரயேப் 



பிடிக்கிஜறைன’ எனற கூறி மணமகளின ரகரயேப் 
பிடிக்கஜவண்டும.

சபண் தனது வலக்ரக விரைல்கரள ததாமரரை 
சமதாட்டு ஜபதால குவித்து ரவத்துக் சகதாளள, 
அந்தக் ரகரயே மணமகன தன வலக்ரகயேதால் 
பற்றகிறைதான. பஞ்ச பூதங்களின சதாட்சியேதாக 
ரகரயேப் பிடிப்பததாக ஒரு கருத்து 
சசதால்லப்படுகிறைது. 

மணப்சபண்ணதால் ஐமபுலனகளதால் 
சசயயேப்படும சசயேல்கள கணவனுக்கு மட்டுஜம
உரியேரவ. மணமகனதால் ஐமபுலனகளதால் 
சசயயேப்படும சசயேல்கள மரனவிக்ஜக 
உரியேரவ. எந்நிரலயிலும ஒருவரரை மற்றைவர 
ரகவிடதாது இருக்க ஜவண்டும எனபஜத இதன 
அரத்தமதாகும. 



9.19 கனயேதாததானம

இது ததாரரை வதாரத்தல் எனப்படும. ததாரரை வதாரத்த 
பினபுததான மதாங்கல்யே ததாரைணம (ததாலி கட்டுதல்) 
நரடசபறை ஜவண்டும. ஜேனகன ததாரரை வதாரத்த 
பின சரதயின கழுத்தில் இரைதாமபிரைதான 
ததாலிகட்டினதார. இமவதான ததாரரை 
வதாரத்தபினததான பதாரவதி கழுத்தில் சிவபிரைதான 
ததாலி கட்டினதார. இந்திரைன ததாரரை வதாரத்த 
பினததான சதயவதாரன கழுத்தில் முருகன ததாலி 
கட்டினதார எனபன பல ஆததாரைங்கள.

கனயேதாததானத்திற்கு முன புஜரைதாகிதர 
மகதாசங்கல்பம சசயத உடன மணமக்கள 
இருவரின தகப்பனதாரும பூநூல் தரிக்க 
ஜவண்டும. பினனர மதாப்பிளரளயின ததாய, 
தந்ரதயேதார ரகயில் தட்டுடன நிற்பர.



தட்டில் மதாப்பிளரளயின ரககரள அஞ்சலி 
பரைமதாக ரவக்க ஜவண்டும. மணமகள தன 
ரககரள மதாப்பிளரளயின ரககள ஜமல் 
அஞ்சலி பரைமதாக ரவக்க ஜவண்டும.

சபண்ணின ரகயில் ததாமபூலத்துடன சக்திக்குத் 
தக்க திரைவியேம ரவக்க ஜவண்டும.  சபண்ணின 
ரககரள அவள தகப்பனதார பிடித்துக் சகதாளள 
அவள ததாயேதார கலசத்திலிருந்து நீரூற்றவதார. 

இது சபண்ணின தகப்பனதார ரகயில் 
அங்கிருந்து வழிந்து சபண்ணின ரகயில் 
விழுந்து, பின ததாமபூலத்துடன மதாப்பிளரளயின
ரகயில் ஜசரந்து, பின ததாமபூலத்துடன தட்டில் 



ஜசரைஜவண்டும. இத்தட்டிரன மணமகனின 
சபற்ஜறைதார ஏற்றக் சகதாண்டு பூரைண குமபத்தில் 
ரவக்க ஜவண்டும.

மந்திரைம

“கனயேதாம கனக ஸைமபனனதாம 

கனகதா பரைரணர யுததாம

த்ஸ்யேதாமி விஷ்ணஜவ துப்யேம

ப்ரைமம ஜலதாகம ஜகீ ஷேஹ“

(சபதாருள :- இக்கனனிரகரயேத் தங்க 
ஆபரைணங்கள சகிதம உனக்கு 
உரிரமயேதாக்குகிஜறைன. பிரைமமஜலதாகம வரரை 
உங்கள புகழ் பரைவட்டும.)

சபண் அணிந்துளள நரக ஊரத்தரலவர முன 
மதாப்பிளரள வீட்டதார ஜபசி அணிவித்த 
நரகயேதாகும. 



கனயேதாததானம சசயத பின சபண்ணின 
சபற்ஜறைதார ஒற்ரறைமுடி உளள ஒரு பூநூரல 
மணமகனுக்கு அணிவிக்க ஜவண்டும. இத்துடன
மணமகன இரைண்டு முடியுடன கூடியே பூநூல் 
அணிகினறைதான.

மூனறைதாம முடி உத்தரீயேத்திற்குப் (ஜமல் 
துண்டுக்குப்) பதிலதாக அணிவது எனபது 
சதாஸ்திரைம.

மதாப்பிளரளயின ரகரயே மதாமனதார பிடித்துக் 
சகதாண்டு “நதான இதுவரரை வளரத்த 
கனனிரகரயே உனக்குக் கனனிகதாததானம சசயது 
இருக்கினஜறைன. இவரள நீ தரம, அரத்த, கதாம, 
ஜமதாட்ச (அறைம, சபதாருள, இனபம, வீடு) 
எனனும நதானகு புருஷேதாரத்தங்களுக்கும 
ரகவிடதாமல் கதாப்பதாற்றை ஜவண்டும எனற கூறை 
ஜவண்டும”. எனற சசதால்லுவதார.

“கதாப்பதாற்றகினஜறைன” எனற மணமகன கூறை 
ஜவண்டும.



இந்த உலகில் பலவித ததானங்கள 
சசயயேப்பட்டதாலும அரவ எல்லதாவற்றிலும 
உயேரந்தது இந்த கனனிகதாததானஜம எனபதற்கு 
இந்த நிகழ்வினஜபதாது சசதால்லப்படுகிறை 
சங்கல்பமும, மந்திரைமுஜம சதாட்சி. 

தசதானதாமபூரஜவஷேதாம, 
தசதானதாமபஜரைஷேதாம, 
மம ஆத்மனஸ்ச ஏகவிமசதிகுல 
உத்ததாரைண.

எனற அந்த மந்திரைம நீளகிறைது. பூரஜவஷேம 
எனபது பிறைந்த வீடதாகும. பஜரைஷேம எனபது 
புகுந்த வீடதாகும. பிறைந்த குலத்தின பத்து 
தரலமுரறை. புகுந்த வீட்டின பத்து தரலமுரறை. 
இதுததான "தசதானதாமபூரஜவஷேதாம, 
தசதானதாமபஜரைஷேதாம" எனபதன சபதாருளதாகும. 

மம ஆத்மனஸ்ச - எனனுரடயே இந்த சுயே குலம
(கூடியே). ஒரு திருமணத்ததால் ஒரு புதியே 



தரலமுரறை உருவதாகிறைது.  அந்த குலத்துடன 
ஜசரத்து

ஏகவிமசதி குல உத்ததாரைண – இருபத்தி ஓர 
குலங்கள ஜமனரம சபறை

இந்தப்சபண்ணின பூரவ குலத்தின, அததாவது 
பிறைந்த வீட்டின பத்துத் தரலமுரறையும 

இந்தப்சபண்ணின பரை குலத்தின, அததாவது 
புகுந்த வீட்டின பத்துத் தரலமுரறையும 

இந்தத் திருமணத்ததால் உண்டதாகும புதியே 
தரலமுரறையும கூடியே இருபத்திஜயேதாரு 
குலமும உயேரவு சபறை எனபஜத இந்த 
மந்திரைத்தின உண்ரமயேதான சபதாருளதாகும. 

திருமணம எனபது வமச விருத்திக்கதாக, 
முக்கியேமதாக புத்திரைரனப் சபறைஜவ 
சசயயேப்படுகிறைது. இந்தப் புத்திரைனின கடரம 
தனனுரடயே 21 தரலமுரறை 
முனஜனதாரகளுக்கும, கரமங்களும, தரப்பணமும
சசயது பித்ரு ஜலதாகத்தில் அவரகரள 
இனபமுடன ரவத்தல் ஆகும. அப்படிப்பட்ட 



புத்திரைரனப் சபறைதாதவரகள “புத்” எனனும 
நரைகத்தில் உழல்வதாரகள எனச் 
சசதால்லப்படுகிறைது. ஆக ஈமச்சடங்குகள சசயது, 
முனஜனதாருக்கு கரமங்கள சசயயே புத்திரைன 
பிறைக்கிறைதான. ததாய, தந்ரத ஒரு தரலமுரறை, 
தந்ரத வழி பத்துத் தரலமுரறை, ததாயவழி பத்துத்
தரலமுரறை ஆகியே இருபத்திசயேதாரு 
தரலமுரறைக்கு தரப்பணம சசயதரல நிரனவு 
சகதாளளஜவண்டும.



9.20 மதாங்கல்யே ததாரைணம

புஜரைதாகிதர முரறைப்படி மதாங்கல்யே பூரஜே சசயயே 
ஜவண்டும. மதாங்கல்யே பூரஜேக்குப்பினனர 
மதாங்கல்யேத்ரத சபரிஜயேதாரகளும, 
சுமங்கலிகளும சததாட்டு ஆசி வழங்குகினறைனர. 
மதாங்கல்யேன அணிவிக்கப்படுமசபதாழுது 
பினவரும மந்திரைம சசதால்லப்படுகிறைது.

“மதாங்கல்யேம தந்த்து நதாஜநன

மம ஜீவன ஜஹது நதாம



கண்ஜட பத்நதாமி ஸைஷூபஜக

த்வம ஜீவ ஸைததா ஸைததாம”

(சபதாருள – நூலில் ஜகதாரத்துளள 
இமமதாங்கல்யேத்ரத நதாம இருவரும இல்வதாழ்வு 
வதாழ்வதற்கதாக உன கழுத்தில் சுபமதாகக் 
கட்டுகினஜறைன. ஜீவன இருக்குமவரரை என சுக 
துக்கங்களில் எப்சபதாழுதும சரி நிகர பங்கு 
அளித்து நதான உனரனக் கதாப்பதாற்றகினஜறைன.)



மதாங்கல்யேம சூட்டுவதன மூலம மணமகன 
மணமகளுக்கு உறதி அளிக்கிறைதான. 
மணமகனதான மதாப்பிளரள, சததாழில் மற்றம 
இனனும பல நிமித்தங்களதால் சபண்ரண 
விட்டுப் ஜபதானதாலும அவன அளிக்கும இந்த 
உறதி சபண்ணின உளளத்தில் எனறம 
நிமமதிரயே அளிக்கும. மதாங்கல்யேத்தின மூனற 
முடிச்சுகளுக்கும பல அரத்தங்கள 
சசதால்லப்படும

1. முதல் முடிச்சு ஜபதாடுமஜபதாது, தங்களுக்குப் 
பிறைக்கப்ஜபதாகும குழந்ரத, ஆஜரைதாக்கியேமதாகவும,
சிறைந்த அறிவதாளியேதாகவும திகழ, பரடக்கும 
கடவுளதான பிரைமமதாரவயும, ஞதானத்ரத 
ஊட்டும சரைஸ்வதி ஜதவிரயேயும வணங்கி, முதல்
முடிச்சு ஜபதாடப்படுகிறைது. 

இரைண்டதாவது முடிச்சு ஜபதாடுமஜபதாது, 
ஆஜரைதாக்கியேமதான, அறிவதாளியேதான குழந்ரத 
பிறைந்ததாலும, அக்குழந்ரத நற்குணங்கஜளதாடு 
பிறைருக்கு உதவி சசயது நல்ல வனதாகத் திகழவும, 
சசல்வச் சசழிப்புடன வதாழவும, கதாக்கும 



கடவுளதான திருமதாரலயும, சசல்வங்கரள 
அளளித்தரும லஷ்மிரயேயும வணங்கி 
இரைண்டதாவது முடிச்சு ஜபதாடப்படுகிறைது. 

மூனறைதாவது முடிச்சு ஜபதாடுமஜபதாது, 
ஆஜரைதாக்கியேமதான, அறிவதான குழந்ரத பிறைந்து, 
அது நற்குணங்கஜளதாடு சசல்வச்சமதானதாக 
வதாழ்ந்ததாலும, அக்கிரைமங்கரள தட்டிக்ஜகட்டு, 
அரவ தரலதூக்கும முனஜப, அழித்து தரமத்ரத
நிரலநதாட்ட , அழித்த ல் சததாழிரல 
ஜமற்சகதாண்டிருக்கும சிவரனயும, வீரைத்திற்கு 
சபயேர சபற்றை  பதாரவதி ஜதவிரயேயும வணங்கி 
மூனறைதாவது முடிச்சு ஜபதாடப்படுகிறைது.

2. மணமக்க ள இருவரைது மனம, வதாக்கு, சசயேல் 
ஆகியே மூனறிலும ஒனறபட்டு வதாழ்ந்திருக்க  
மூனற முடிச்சுகள இடப்படுகினறைன.

3. கணவன மரனவி இருவருக்கும உளள 
இரணப்பு, இருகுடுமபங்களின இரணப்பு 
ஆகும. மூனறைதாம முடிச்சு நதாத்துனர முடிச்சு. ஒரு 
சபண் ஒரு இடத்தில் பிறைந்து ஜவற இடத்தில் 
நதாத்து ஜபதால் இடம சபயேரவததால் அவரகள 



நதாத்துனதார எனற அரழக்கப்படுகிறைதாரகள. 
அப்படி வரும சபண், இந்த வீட்டில் உளள 
சபண்ணுக்கு உரியே இடத்ரத நிரைப்புவதாள 
எனபதற்கதாக மூனறைதாம முடிச்சு.

4. சபண்ணுரடயே கடந்த கதாலத்தில் 
ஏற்பட்டரவக்கும, நிகழ் கதால, எதிர கதாலத்தில் 
ஏற்படும விஷேயேங்களுக்கு நதான 
சபதாறப்பதாஜவன எனற ஆண் உறதி அளித்தல்.

5.  நமமுரடயே சபற்ஜறைதார, விருந்ததாளி, 
பித்ருக்கள ஆகியே மூவருக்கும சசயயே  ஜவண்டியே  
கடரமயில் இருந்து நதாம தவறை மதாட்ஜடதாம 
எனற உறதி அளித்தல்.

6. பிறைந்த வீட்டுப் சபருரமகரளயும, புகுந்த 
வீட்டுப் சபருரமகரளயும சசவ்வ ன 
எடுத்துச்சசனற எதிரகதால சந்ததியினருக்கு 
பரிசதாக சகதாடுத்து, குடுமபப் சபருரமகரள 
கதாப்பதாற்றம சபரும சபதாறப்ரப சபண்ணுக்கு 
அளித்த ல்.



7.  திருமதாங்கல்யேக் கயிறில் மூனற முடிச்சு 
இடுவது ததான ததாலிகட்டுதல். விழிப்பு, கனவு, 
ஆழ்ந்த உறைக்கம எனனும மூனற நிரலகரள 
இந்த முடிச்சுகள குறிக்கும. இந்த மூனற 
நிரலயிலும உனரன மறைஜவன என ஆண் 
உறதியேளிப்பததாகும.

8.  இரறைவன, ஜதவரகள மற்றம 
விண்ணவரகளின சதாட்சியேதாக ஜபதாடப்படுவது 
முதல் முடிச்சு. முனஜனதாரகளின சதாட்சியேதாக 
இரைண்டதாவது முடிச்சு. சபற்ஜறைதாரகள, 
திருமணத்திற்கு வருரக தந்தவரகளின 
சதாட்சியேதாக கட்டப்படுவது மூனறைதாம முடிச்சு.

9. அறைம, சபதாருள, இனபம இவற்றினபடி 
வதாழ்க்ரக நடத்துஜவதாம எனபரதக் 
குறிப்பதற்கு மூனற முடிச்சு. 

10. கணவன, மூத்ஜததான, இரறைவன ஆகியே 
மூவரின சசதாற்படி நடக்க மூனற முடிச்சு.



11. உடல், மனம ஆனமதா இந்த மூனறிலும 
உனரன எனனுடன இரணத்துக் சகதாளகிஜறைன. 

இப்படி மூனற முடிச்சுகளுக்கு பல அரத்தங்கள 
சசதால்லப்படுகினறைன. 

மதாங்கல்யேம எனபது எப்படிச் 
சசதால்லப்பட்டதாலும. அது ஒரு கணவன 
மரனவிக்குத் தரும உறதியேதாகும.  அந்த 
உறதிஜயே அவளுக்கு பதாதுகதாப்பு உணரரவ 
உண்டதாக்குவது ஆகும.  தன மரனவிரயே 
பதாரக்கும 

சபதாழுசதல்லதாம கணவனுக்கு இந்த நிரனவு 
ஜமஜலதாங்க ஜவண்டும. இந்தப் சபண்ணிற்கதான 
நல்வதாழ்ரவ உறதி அளித்திருக்கிஜறைதாம எனறை 
நிரனவு ஜமஜலதாங்க ஜவண்டும.  மதாங்கல்யேம 
கட்டும சபதாழுது சசதால்லப்படும மந்திரைத்தின 
சபதாருரளக் கவனியுங்கள. அது 
மதாங்கல்யேத்ரதக் கட்டும கணவன அளிக்கும 
உறதிசமதாழிஜயேததான அல்லவதா?



ஒரு உறதிசமதாழிப் பத்திரைத்தில் 
ரகசயேழுத்திடுவது ஜபதால மதாங்கல்யேம 
கட்டப்படுகிறைது. அதற்கு பூரசயில் 
அரழக்கப்பட்ட ஜதவரகள, பங்சகடுத்த 
அத்தரன மனிதரகள சதாட்சியேதாக இருக்கிறைதாரகள.

அஜத ஜபதால் பதாரக்கும அரனவருக்கும இவள 
நம குலத்ரத விருத்தி அரடயேச் சசயயே வந்தத் 
திருமகள எனறை எண்ணம எழஜவண்டும 
எனபததால் ததாலி சபண்ணிற்கு 
அணிவிக்கப்படுகிறைது.

சபண்ணிற்கதான வதாழ்வுறதி, மரியேதாரத 
ஜபதானறைவற்ரறை அளிக்கும மதாங்கல்யேத்ரத, 
அடிரமச் சங்கிலியேதாகக் கருதும எண்ணம 
மதாறைஜவண்டும. 



9.21  ஏழடி நடத்தல்

சபண்ணின வலக்கதாரல மணமகன ரககளதால் 
பிடித்து ஏழடி எடுத்து ரவக்குமபடி 
சசயயேஜவண்டும. ஒவ்சவதாரு அடிக்கும 
ஒவ்சவதாரு மந்திரைம சசதால்லப்படும.

1. உனக்கு வதாழ்க்ரகயில் உணவு 
குரறைவில்லதாமல் அளிப்பதற்கு இரறைவன 
உனரனப் பின சததாடரந்து வரைட்டும.



2. உடல் வலிரம கிரடக்க இரறைவன பின 
சததாடரைட்டும

3. விரைதத்ரத அனுஷ்டிக்கும சபதாருட்டு உனரன
இரறைவன பின சததாடரந்து வரைட்டும.

4. சுகமும, மனச்சதாந்தியும கிரடக்க இரறைவன 
உனரனப் பின சததாடரைட்டும

5. பசுக்கள முதலதான தூயரமயேதான பிரைதாணிகள 
சபருக இரறைவன உனரன பின சததாடரந்து 
வரைட்டும.

6. சகல சசகௌபதாக்கியேங்களும கிரடக்க 
இரறைவன உனரனப் பின சததாடரந்து வரைட்டும.

7. உடன வதாழ்வில் இடமசபறம சுபகதாரியேங்கள,
ஜஹதாமங்கள குரறைவினறி நிரறைஜவற்றை 
இரறைவன உனரனப் பின சததாடரந்து வரைட்டும.

ஏழடிகள நடந்த நதாமிருவரகள 
சிஜனகிதரைதாஜனதாம. இருவரும ஜசரந்து 
அனுபவிப்ஜபதாம. எனனுடன கூடவதா எனனும 



சபதாருளில் இந்நிகழ்ச்சி அரமயும. இதற்கு 
“ஸைப்த பதி” எனற சபயேர.

 பலர ஜஹதாமகுண்டத்ரத சுற்றி வந்து 
வணங்குவததாக இரத மதாற்றி விட்டனர.

ஏழு எனபது மிகச் சிறைந்த எண். எண்ணற்றை 
உலகங்கரள ஏழு உலகங்கள எனற அடக்கி 
விடுஜவதாம. எண்ணற்றைப்  பிறைவிகரள ஏஜழழு 
பிறைவி எனஜபதாம. எண்ணற்றை அதிசயேங்களில் 
முக்கியேமதானரவ ஏழு அதிசயேங்கள எனஜபதாம. 
அஜத ஜபதால் ஏழு அடிகள இரணந்து எடுத்து 
ரவப்பது வதாழ்க்ரக முழுதும இரணந்து 
வதாழ்வதற்கதான அரடயேதாளம ஆகும.

மரனவிரயே வழிநடத்த ஜவண்டியேது 
கணவனின கடரம. வதாழ்வு முழுவதும கணவன
மரனவிக்கு எனசனனன அளிக்க ஜவண்டும 
எனபரத இதில் கணவன சசதால்லுகிறைதான.

1. திருப்தியேதாகும அளவிற்கதான உணவு.

2. உடல் வலிரமரயேக் கூட்டும மருந்துகள, 
வழிமுரறைகள



3. விரைதங்கரள அனுஷ்டிக்க உதவுதல்

4. மனச்சதாந்திரயேயும, சுகத்ரதயும அளித்தல்

5. பசுக்கள ஜபதானறை கதால்நரடச் சசல்வங்கள

6. அரனத்து வரகச் சசல்வங்கள

7. இரறை கதாரியேங்கள சசயயே உடனிருத்தல்

இவற்றில் எல்லதாம கணவன, மரனவிரயே 
முனனினற வழிநடத்துஜவன என உறதி 
சகதாடுத்த பினனஜரை அமமி மிதித்தலும அருந்ததி 
கதாட்டுதலும நரடசபறகிறைது.



9.22  அமமி மிதித்தல்

சபண்ணின வலதுகதாரல (அததாவது எட்டதாவது 
அடி) மணமகன ரகயேதால் தூக்கி அமமியில் 
ரவத்து சபருவிரைலுக்கு அடுத்துளள விரைலில் 
சமட்டி அணிவிப்பதார. “இந்தக் கல்ரலப் ஜபதால் 
நிரலயேதாக நினற உன எதிரிகரளச் சகித்துக் 
சகதாள” எனபது இதன சபதாருளதாகும. இது 
சபண்ணிற்கு கற்ரபயும ஆணுக்கு 
ஒழுக்கத்ரதயும புகட்டுகினறைது. கல் எப்படி 
எரதயும ததாங்குஜமதா அதுஜபதால் 
வதாழ்க்ரகயிலும இனப துனபங்கரளக் கண்டு 
கலங்கதாமல் உறதியேதான சகதாளரககரளக் 
கரடப்பிடித்து நடக்கஜவண்டும எனற 
உணரத்துகிறைது.



சததாடரந்து அக்கினிரயே வலம வந்து 
ஓமகுண்டத்தில் சநற்சபதாரியும ஓமப் 
சபதாருட்கரளயும இடுவதாரகள. திருமபவும 
இரைண்டதாம முரறை அக்கினிரயே வலம 
வருமஜபதாது இடக்கதாரல அமமியில் ரவத்து 
சமட்டி அணிவிக்கப்படும. திருமணமதான 
சபண்ணிற்கு அவரளப் பதாரக்கும இனசனதாரு 
ஆடவன அவள திருமணமதானவள எனபரத 
உணரத்த சமட்டி அணிவிக்கப்படுகினறைது.

அமமிக்கல் மிதித்தலின கருத்து – சபண்ஜண! 
கல்ரலப் ஜபதால் உறதியுடன இரு. 
பரகவரகரள மிதித்து விடு. அவரகரள 



அழித்துவிடு எனபதுடன, ஜேடவஸ்துக்களதான 
அமமியும, குழவியும இரண பிரியேதாமல் 
இருக்கினறைன. இரவ பிரிந்ததால் அரரைத்தல் 
கதாரியேம நிகழதாது. அறிவற்றை சபதாருளகள கூட 
இரணந்து இருந்து கதாரியேம நிகழ்த்துகினறைன. 
அறிவுளள நதாம அரவஜபதால் இரணபிரியேதாமல் 
இருந்து இல்லறைம சசயஜவதாம எனபதரனயும 
ஆனஜறைதார கருத்ததாகக் கூறகினறைனர.

சில இடங்களில் அமமி, குழவிகளுக்குப் 
பதிலதாக சந்தனக்கல், சந்தனக்கட்ரடயும, 
ததானியேங்கரள அரரைத்து மதாவதாக்க உதவும 
கல்யேந்திரைத்ரதயும ரவப்பரதப் பழக்கமதாகக் 
சகதாண்டு இருக்கினறைனர. அரனத்திற்கும 
கருத்து ஒனஜறை, சந்தனக்கட்ரடயும கல்லும 
ஜசரந்ததால் ததான சந்தனம அரரைக்க முடியும.

அடிக்கல்லும, ஜமற்கல்லும ஜசரந்ததால்ததான 
ததானியேத்ரத அரரைக்க முடியும. இமமூனறிலுஜம
பிரிவில் கதாரியேம இல்ரல. இரணப்பில் கதாரியேம
உண்டு அதுஜபதால் நம இரணப்பிஜலஜயே 



இல்லறைம எனனும கருத்து 
வலியுறத்தப்படுகிறைது.

ததாலி கட்டும ஜபதாது ஒரு உறதிசமதாழிரயே 
கணவன அளித்ததான. ஏழடி நடக்க ரவத்து, ஏழு 
உறதிசமதாழிகரளக் கணவன அளித்ததான. ஆக 
எட்டு உறதி சமதாழிகரளக் சகதாடுத்த கணவன 
அதன பிறைகு ஒஜரை ஒரு ஜவண்டுஜகதாளிரன 
ரவக்கிறைதான. இப்படி முழுரமயேதாக ஊனறிக் 
கவனித்துப் பதாரத்ததால் இது ஆணதாதிக்கமதா 
இல்ரலயேதா எனபது புரியும. 



9.23 அருந்ததி பதாரத்தல்

மூனறைதாம சுற்றில் அருந்ததி பதாரத்தல் 
நரடசபறம. இருவரரையும கூட்டிக்சகதாண்டு 
மண்டபத்தின வடக்கு வதாசலுக்கு வந்து 
வதானத்தில் இருக்கும நட்சத்திரைங்களுக்குப் பூரஜே
சசயது  புஜரைதாகிதர அருந்ததிரயேக் கதாண்பிப்பதார.

அருந்ததி கதாணல் எனபது “நிரைந்தரைக் கற்பு 
நட்சத்திரைமதாக மினனுஜவன” எனற 
ஆரணயிடுவததாகும. 



அருந்ததி வசிட்டரின மரனவி. சிறைந்த 
பதிவிரைரத. வதானத்தில் துருவ மண்டலத்திற்கு 
அருகில் ஏழு நட்சத்திரைங்களிற்கிரடயில் 
வசிட்ட நட்சத்திரைமும அதன அருகில் 
அருந்ததியும இருப்பததாகப் புரைதாணங்கள 
கூறகினறைன. கற்பில் முதலதானவளதான 
அருந்ததிரயே எப்படி வசிட்டருடன 
நிரலத்திருக்கச் சசயததாரகஜளதா அப்படி இந்த 
அருந்ததிரயே தரிசனம சசயவததால் எனனுரடயே 
மரனவி கற்புக்கரைசியேதாக வளரச்சி சபறைட்டும 
எனபது இதன சபதாருள. இந்த நட்சத்திரைத்ரதக் 
கதாட்டுவது நல் வதாழ்க்ரகயும வளத்ரதயும 
சபறவதற்ஜகயேதாகும.

அருந்ததிஜயேதாடு ஜசரத்து துருவ 
நட்சத்திரைத்ரதயும கதாட்டுவர. துருவ நட்சத்திரைம 
விண்ணில் ஒரு நிரலயேதான இருப்பிடத்ரத 
உரடயேவரைதாகவும மற்றை விண்மீனகள 
நிரலத்திருப்பதற்குக் கதாரைணமதாகவும 
கட்டுத்தறியேதாகவும இருப்பததால் எங்கரள 
எதிரிகளிடமிருந்து கதாப்பதாற்றவீரைதாக எனற 
தரிசிப்பததாகும. இவரகள எமவதாழ்க்ரகயில் ஒரு 



வழிகதாட்டியேதாக அரமகிறைதாரகள. 
துருவரனப்ஜபதால் மணமகனுக்கு 
ஸ்திரைத்தனரமயும அருந்ததிரயேப் ஜபதால் 
மணமகளுக்குப் பதிவிரைதத்தனரமயும இருத்தல்
ஜவண்டும.

அரனத்து நட்சத்திரைங்களும சுழலும தனரம 
சகதாண்டரவ. துருவ நட்சத்திரைம ஒஜரை இடத்தில் 
நிரலத்து நிற்கினறைது. சிறவயேதிஜலஜயே மன 
உறதியேதால் ஜமனரம சபற்றைவன துருவன. 
துருவரனப் ஜபதால் நம உளளங்கள 
ஒற்றரமயேதால் உறதி சபறைட்டும எனபது 
கருத்து.

“த்ருவந்த் ஜத ரைதாஜேதா வருணஹ

த்ருவம ஜதஜவதா ப்ருஹஸ் பதிஹ

த்ருவந்த்த இந்த்ரைஸ் சதாக்னிஸ்ச

ரைதாஷ்டரைம ததாரைதாயேததாம த்ருவம”



எட்டு உறதிசமதாழிகரள சகதாடுத்து ஒரு 
உறதிசமதாழி சபற்றை மணமகனும மணமகளும 
பரைஸ்பரைம ஆளுக்கு ஒரு உறதிசமதாழிரயே 
சகதாடுத்துக் சகதாளகிறைதாரகள. நீ வசிஷ்டரின 
அருந்ததி ஜபதால எனரனப் பிரியேதாமல் 
இருப்பதாயேதா எனற மணமகன ஜகட்க, நீங்களும 
துருவரனப் ஜபதால எப்சபதாழுதும மதாறைதாமல் 
உறதியேதாய இருங்கள எனகிறைதாள சபண்.



9.24 அட்சததாஜரைதாபணம

அமமி மிதித்து அருந்ததி கண்டபின மணமக்கள 
நினற சகதாண்டு மஞ்சள அரிசி, மலரகள 
இவற்ரறை ஒருவர சிரைசில் மற்றைவர இட்டுக் 
சகதாளளல் ஜவண்டும.

1) மணமகன : “ப்ரைஜேதா ஜம கதாம 
ஸைமருத்தியேததாம“ எனற கூறிஅட்சரதரயே 
மணமகள சிரைசில் இட ஜவண்டும. புத்திரை 
விருத்திக்கதான ஆரச நிரறைஜவறைட்டும என 
இதன சபதாருள



2) மணமகள : “ ஸ்ரீஜயேதா ஜம கதாம 
ஸைமருத்தியேததாம“ எனற கூறி

அட்சரதரயே மணமகன சிரைசில் இட ஜவண்டும. 
உனக்கு சகல சசகௌபதாக்கியேங்களும சிறைப்புறை 
கிரடக்கட்டும எனபது இதன சபதாருளதாம.

3) மணமகன : “தனம ஜம கதாம 
ஸைமருத்தியேததாம“ எனற கூறி

மணமகள சிரைசில் அட்சரத இட ஜவண்டும. 
உனக்கு சகல சசல்வங்களும கிட்டட்டும 
எனபது இது சபதாருளதாம

4) மணமகள : “ஆயுர ஜம கதாம 
ஸைமருத்தியேததாம“ எனற கூறி

மணமகன சிரைசில் அட்சரத இட ஜவண்டும. 
உங்கள ஆயூள நீண்டு இருக்கட்டும எனபது 
இதன சபதாருளதாம

5) இருவரும “யேக்ஜஹதா ஜம கதாம 
ஸைமருத்தியேததாம“ எனற கூறி அட்சரத இட்டுக் 



சகதாளளல் ஜவண்டும. அது ஜபதால நதானும 
விருப்பப்படுகிஜறைன எனபது இதன சபதாருளதாம.

இதன பினனரததான சபண் மதாப்பிளரளக்கு 
இடப்புறைம அமரை, மற்றைவரகள அட்சரத இட்டு 
ஆசி வழங்கல் ஜவண்டும.

சில இடங்களில் மட்டும சபண்ரண 
மணவரறையில் அமரை ரவக்குமஜபதாஜத 
மணமகனின இடப்புறைம அமரை ரவக்கினறைனர.

முதலில் வலப்புறைம அமரந்து, மதாங்கல்யே 
ததாரைணத்தின பின அக்னி வலம அமமி மிதித்து 
அருந்ததி கண்டு அட்சததா ஜரைதாபணத்தின பின 
இடப்புறைம சபண் அமரை ஜவண்டியேதுததான 
முரறைரம.

வலப்புறைத்தில் முதலில் சபண் அமரவது 
ஜபதாகதாரத்தமதாக. அததாவது அறைம, சபதாருள, 
இனபம எனனும இவற்ரறைப் சபறை ஜவண்டும 
எனபதரனக் கதாட்ட வலப்புறைம துவக்கத்தில் 
அமரை ஜவண்டும. இவற்ரறைப் சபற்ற மண்ணில் 
நல்ல வண்ணம இருவரும வதாழ்ந்து பின 



‘சதுரத்தம‘ எனனும நதானகதாவது 
புருஜஷேதாத்தமதான ஜமதாட்சத்ரதப் சபறை இவள 
கணவனுக்கு உதவுபவள எனபதரனக் கதாட்ட 
இடப்புறைம அமரை ஜவண்டும எனபது விதி.

அறைம, சபதாருள, இனபம, வீடு என உறதிப் 
சபதாருள நதானகு, இவற்றள அறைம, சபதாருள, 
இனபம என ஜபதாகதாரத்தமதானரவ. வீசடனபது 
சிந்ரதயும, சமதாழியும சசல்லதா நிரலரமத்து. 
இவ்வீட்டினபம இல்லறைத்தின முடிவில் 
மரனவியுடன சபறைத்தக்கது.

ரவயேத்தில் வதாழ்வதாங்கு வதாழ்ந்து முடிவில் 
சிறைந்தததான வீட்டு சநறிரயே ஏற்க ஜவண்டும 
எனபதார சததால்கதாப்பியேர. “கிழவனும 
கிழத்தியும சிறைந்தது பயிற்றைல் இறைந்ததன 
பயேஜன“ எனபதரனக் கதாண்க.

ஆரைமபத்திஜலஜயே சபண்ரண இடப்புறைத்தில் 
அமரைரவத்ததால் இருவரும துறைவு மதாரக்கத்தில் 
ஈடுபடப் ஜபதாகினறைனர எனற சபதாருள 
ஆகிவிடும.



இந்நுணுக்கத்ரத நனகு உணரந்த நம முனஜனதார
இனற மணம புரிந்து சகதாளளும இவ்விருவரும
அறைம, சபதாருள, இனபம எனனும இவ்வுலக 
ஜபதாகங்கரள நனகு சபற்ற வதாழ 
இருக்கினறைனர எனபதரனக் கதாட்ட சபண்ரண 
வலப்புறைத்திலும, இவரகளின இல்லறைத்தின 
பயேன முடிவில் ஜமதாட்சஜம எனபதரனக் கதாட்ட 
சபண்ரண இடப்புறைத்திலும அமரை ரவத்தனர.

முரன முறியேதாத பச்சரிசி, அறகமபுல், 
மஞ்சளமதாவு கலந்த கலரவஜயே அறகரிசி எனற 
சசதால்வதாரகள. வடசமதாழியில் இது அட்சரத 
எனப்படும. சபரிஜயேதார இரைண்டு ரககளதாலும 
அறகரிசி எடுத்து “ஆல் ஜபதால் தரழத்து 
அறகுஜபதால் ஜவரூனறி மூங்கில் ஜபதால் சுற்றைம 
முழுரமயேதாயச் சூழப் பதினதாற ஜபற சபற்றப் 
சபருவதாழ்வு வதாழ்க” என வதாழ்த்தி உச்சியில் 3 
முரறை இடஜவண்டும.



9.25 சுகதாசினி ததானம

திருமணத்திற்குப் பின மணப்சபண் 
சவற்றிரலப் பதாக்கில் மஞ்சள, குங்குமம, 
தக்ஷிரணயுடன சுமங்கலிப் சபண்களுக்கு 
வழங்கல் சுகதாசினி ததானம எனப்படுகிறைது. 
இவ்விதம வழங்குவதின ஜநதாக்கம 
சுமங்கலிகளின ஆசியேதால் மணமக்கள 
தீரக்கதாயுள, புத்திரைர, சபகௌத்திரைர முதலதான 
பதாக்யேங்களுடன 

வதாழ்வர. மணமகள தீரக்க சுமங்கலியேதாக 
இருப்பதாள.

ஏன சுமங்கலிகள சுமங்கலிகளுக்கு மட்டும 
ததானம எனறை ஜகளவி எழலதாம. 

வதாழ்த்துஜவதார மனம வருத்தஜமதா, 
சபதாறைதாரமஜயேதா இனறி இருக்க ஜவண்டும 



எனபஜத இதன முக்கியே ஜநதாக்கமதாகும. 
கணவரன இழந்ஜததாருக்கு தன கணவன 
இல்ரலஜயே எனறை வருத்தம/சபதாறைதாரம 
உண்டதாகலதாம. திருமணம ஆகதாத சபண், 
மணப்சபண்ரண விடச் சிறியேவளதாக 
இருக்கலதாம. சிறியேவரகள ஆசிரவதிக்க 
இயேலதாது. சபரியேவளதாக இருந்ததால் தனக்கு  
இனனும மணமதாகவில்ரலஜயே எனறை வருத்தம  /
சபதாறைதாரம உண்டதாகலதாம. எனஜவ மன 
நிரறைவதான வதாழ்க்ரக வதாழும சபண்களுக்கு 
ததானம தந்து ஆசிரவதாதம சபறகிறைதாள 
மணமகள.



.



9.26 கங்கணம அவிழ்த்தல்

இதனபின சபரியேவரகள முன அவரகள 
அனுமதியுடன கங்கணம அவிழ்த்தலும, பின 
மஞ்சள நீரைதாடும வசந்தமும நரடசபறம. 
கங்கணம கட்டும ஜபதாது மணமக்களுக்கு 
அவரைவர ததாயமதாமனமதார பலகதாரைம 
உண்பிக்கினறைனர. மணமக்களுக்கு அவரைவர 
ததாயமதாமனமதாஜரை சசதாந்தக்கதாரைரகள.

கங்கணம அவிழ்க்குமஜபதாது மணமக்கள 
ஒருவருக்சகதாருவர பலகதாரைம உண்பித்துக் 
சகதாளகினறைனர. 

ஜவதவிதிகள, சடங்குகள அரனத்தும 
தட்சிரணகஜளதாடு கூடியேன. தட்சிரணகஜளதாடு 
கூடியேதுததான யேதாகம. எனஜவ தட்சிரணகரளச் 
சக்திக்குத்தக்கவதாற மனமுவந்து ததாரைதாளமதாகக் 
சகதாடுத்துப் புஜரைதாகிதரகரளக் சககௌரைவித்து 



அவரகள ஆசிரயேப் சபற்றக் சகதாளளல் 
ஜவண்டும.

கங்கணம அவிழ்த்தல், திருமணம பூரத்தி 
அரடந்தரதக் குறிக்கும. 



9.27 ததாமபூலம
 

நம திருமண கதாலங்களில் மணமக்களுக்குக் 
கங்கண ததாரைணம ஆனவுடன ஊரத்தரலவர 

முனனிரலயில் ஒருமுரறையும, கங்கணம 
அவிழ்த்தபின ஒருமுரறையும ததாமபூலம 
அளித்தல் நரடசபறம. மணமக்களின 
சபற்ஜறைதாரகள வந்தவரரை வரைஜவற்கவும, 
திருமணம முடிந்தபின வீடு 

திருமபுஜவதாரரை வழியேனுப்பவும இது 
சசயயேப்படுகிறைது.



10. விருந்து

இல்லறைத்தின முக்கியே கடரம விருந்ஜததாமபல், 
திருமணத்தில் சிறைப்பிடம சபறகிறைது. 

இருந்ஜததாமபி இல்வதாழ்வ சதல்லதாம 
விருந்ஜததாமபி
ஜவளதாண்ரம சசயதற் சபதாருட்டு.



இல்லறைத்தின ஆரைமபமதான திருமணத்தில் 
விருந்து அஜதஜபதால் முக்கியே இடத்ரதப் 
சபறகிறைது. 

திருமணத்திற்கு வருபவர அரனவரரையும 
ஜவறபதாடு கதாட்டதாமல் விருந்தளிப்பது முக்கியே 
கடரம ஆகும. அவரைவர குடுமப வழக்கப்படி, 
கல்யேதாண விருந்தின பததாரத்தங்கள முடிவு 
சசயயேப்படுகினறைன.  

விருந்ஜததாமபலில் முக்கியே விஷேயேம இனமுகம 
கதாட்டிப் பரிமதாறதலும, விருந்து விசதாரித்தலும 
ஆகும.  இனற பல மணவீட்டினர, விருந்து 
பரிமதாறம இடத்திற்கு வருவஜத இல்ரல. இது 
தவறைதான அணுகுமுரறை ஆகும. விருந்ரதக் 
கவனிக்க என உறைவினரகரளயேதாவது ஏற்பதாடு 
சசயவது முக்கியேம.

நமது கலதாச்சதாரைத்தின ஆணிஜவஜரை 
விருந்ஜததாமபல் ததாஜன.



11. விரளயேதாட்டுகள

இந்தச் சடங்குகள முடிந்த பிறைகு வதாழ்க்ரகரயேக்
கற்றத்தரும விரளயேதாட்டுச் சடங்குகள 
ஆரைமபமதாகிறைது. அவரைவர பழக்கத்திற்ஜகற்ப பல
சடங்குகள உண்டு.

 
1. ஜகதாபித்த மணமகரன சமதாததானம சசயதல் – 
வதாழ்க்ரகயில் ஜகதாபததாபங்கள சகஜேம எனக் 
கதாட்டுவது

2. குழந்ரத எனச் சசதால்லி சததாட்டிலில் 
ஜதங்கதாய இட்டு ஆட்டுதல் – குழந்ரத 
வளரப்ரபச் சசதால்லித்தருதல்



3. மஞ்சள நீர குடத்தில் ஜமதாதிரைமிட்டு எடுத்தல்  -
விட்டுக் சகதாடுத்தரலக் கற்றத்தருதல்

4. ஜதங்கதாய உருட்டுதல் 

5. தரலயில் அப்பளமிட்டு சநதாறக்குதல்

6. ஊஞ்சல் – ஓயசவடுத்தல்

7. மஞ்சள நீர விரளயேதாடல் – வசந்த 
விரளயேதாட்டு. மகிழ்ச்சிரயே சவளிப்படுத்தல்



இந்த விரளயேதாட்டுகளின மூலம 
மணமக்களிரடஜயே இணக்கமும சநருக்கமும 
உண்டதாக்கப்படுகிறைது. இப்சபதாழுசதல்லதாம 
சில ஜமரடகளில் மணமக்கள ஆளுக்கு ஒரு 
ஓவர கிரிக்சகட் கூட விரளயேதாடுகிறைதாரகள.

இதன பின முரளப்பதாலிரகரயே நீர நிரலயில் 
மணமக்கள கரரைக்க ஜவண்டும. பினனர 
ஜகதாவிலுக்குச் சசனற வணங்கி மணமக்கள 
மணமகனின இல்லத்திற்கு அரழத்து 
வரைப்படுகிறைதாரகள. அங்ஜக ஆரைத்தி 
எடுக்கப்பட்டு மணமகள தன புகுந்த வீடு 
நுரழகிறைதாள.  முனனததாக மணமகள அரழப்பு 
நடக்கதாத பட்சத்தில் மணமகள அரழப்பின 
ஜபதாது சசயத சடங்குகள இப்சபதாழுது நடக்கும.

வீட்டில் ஆரைத்தி எடுத்து திருஷ்டி கழித்தபின, 
மதாப்பிளரள வீட்டதாரின மூத்த சுமங்கலிப் 
சபண் நிரறைகுடம எடுத்துக் சகதாடுப்பதார.

சுமங்கலிகள சகதாடுத்த நிரறைகுடத்ரத 
இடுப்பில் சுமந்து வதாசல்படியில் ரவத்திருக்கும 



படி சநல் – கதாசுகள சதரித்து விழுமதாற தட்டி 
வீட்டிற்குள தன-ததானயேம பரைவ தன புகுந்த 
வீட்டிற்குள புகுவதாள. குடிநீர சரமயேல் 
அரறையில் நிரறைகுடத்துடன ரவக்கப்படும.

புகுந்த வீட்டில் முதலில் பூரஜே அரறையில் குத்து 
விளக்ஜகற்றி மணமகள வணங்குவதாள. பின 
சரமயேலரறை அரழத்துச் சசல்லப்பட்டு அங்கு 
நிரறைந்திருக்கும அரிசி, பருப்பு, உப்பு 
ஆகியேவற்ரறை ரகயில் அளளி அளளி பதாரப்பதாள.

மணப்சபண் நிரறைகுடமதாய இருக்க ஜவண்டும 
எனபரதயும, அவள கதால்பட்டதும தனம – 
ததானயேம சபருக ஜவண்டும எனபரதயும 
குறிப்பதால் உணரத்துவது இந்தச் சடங்கதாகும.

மணமகள தன கணவன வீடு ஜசரந்த உடன 
மணமகள வீட்டதார சருடன மணமகரளக் கதாண 
வருவர. இந்த ததாயவீட்டுச் சதனம மணமகளுக்கு
மட்டுஜம உரியேது. சதனம பற்றியே விளக்கத்ரதப் 
பினனிரணப்பு 6 இல் கதாணலதாம.



சதனத்திற்குப் பின அவரைவர குடுமப 
வழக்கத்திற்ஜகற்ப பதால் பழம அளித்தல், நலங்கு
சசயதல், சதாந்தி முகூரத்தம, மறவீடு சசல்லுதல், 
குலசதயவ ஜகதாவிலுக்குச் சசல்லுதல். உறைவினர 
வீடுகளுக்குச் சசல்லுதல் என பல வழக்கங்கள 
உண்டு.

ஆனதால் இந்த நூலில் விவரிக்கப்பட்ட 27 
சடங்குகள மிக முக்கியேமதாக சில 
ஜவறபதாடுகளுடன அரனத்து வரக 
திருமணங்களில் இருக்கிறைது. 

ஒவ்சவதாரு சடங்கின ஜநதாக்கமும புரிந்து 
ஆத்மதாரத்தமதாக திருமணம சசயது சகதாளளுதல் 
எனபது இனறில்ரல எனறைதாலும, இவற்ரறைப் 
புரிந்து சகதாளளும எண்ணம பலருக்குள 
வளரந்து வருவது மிகவும மகிழ்ச்சியேதான ஒனற.

திருமணம எனபது எதற்கதாக எனபரதப் புரிந்து 
சகதாண்டு திருமணம சசயது சகதாண்டவரகள 
மத்தியில் பிணக்குகள மிகக் குரறைவு. கதாரைணம 
அவரைவர கடரமரயே அவரைவர சதளிவுறைத் 



சதரிந்து சகதாண்டு இல்லறைம பயிலுகிறைவரகளதாக
அவரகள இருக்கிறைதாரகள.

ஒருவர தனனுரடயே சுயே மகிழ்ச்சிக்கதாக 
மட்டுஜம திருமணம எனனும இந்தப் 
புனிதமதான உறைவு முரறைரயேத் 
ஜதரந்சதடுப்பதாரைதாயின அவரைது திருமண 
வதாழ்க்ரக ஏமதாற்றைத்துடஜனஜயே அரமந்து 
விடும.

இல்லறை வதாழ்க்ரக எனபது எப்சபதாழுதுஜம 
பிறைர நலம நதாடுவரதஜயே முதற்கடரமயேதாக 
சகதாண்டததாகும. அதனதாஜலஜயே இல்லறை 
வதாழ்க்ரகரயே குடு – இனபம எனற குடுமபம 
எனப் ஜபச்சுத்தமிழிலும கூறகிஜறைதாம.

அறைம  அறைத்ததால் சசல்வம  அறைத்ததால் வந்த 
சசல்வத்ததால் இனபம  அதுஜவ முக்திக்கதான 
வழியேதாகும.

திருமணம ஏன ஒரு சதயவீக கதாரியேமதாக, பூரைண 
சுப கதாரியேமதாக கருதுகிஜறைதாம எனபதற்கதான 
முழுக்கதாரைணம இதுஜவ ஆகும.



மதம, சடங்குகள எனபரவ மூட 
நமபிக்ரககள அல்ல. அரவ வதாழும சநறி. 
அரவ வதாழ்விற்கு வழிகதாட்டும ரககதாட்டி 
மரைங்கள எனபரதப் புரிந்து சகதாளளுதல் மிக 
அவசியேம. இனனும ஐமபததாண்டுகளுக்கு 
பிறைகு மஜனதாதத்துவ விஞ்ஞதானம 
இரதஜயேததான உலகிற்கு அறிவியேல் 
கண்டுபிடிப்பதாகச் சசதால்லப்ஜபதாகிறைது, 

மனரதக் கட்டுப்படுத்த பல சடங்குகரள 
அது சசதால்லித்தரும.

இல்லறைத்ரதப் புரிதலுடன சததாடங்குஜவதாம. 
புரிதலுடன நடத்துஜவதாம. புதியே ஆற்றைலும 
அறிவும சகதாண்ட சமுததாயேம உண்டதாக்குஜவதாம.



12.  ததாமபூலப் ரப! 

நம விழதாவிற்கு வந்தவரகரள சவறம 
ரகயுடன அனுப்பும பழக்கம நமமிடம 
கிரடயேதாது. ஆகஜவ திருமணத்திற்கு 
வந்தவரகளுக்கு ததாமபூலப் ரப அளிக்கிஜறைதாம. 
ததாமபூலம எனபது மங்கலச் சினனமதாகும. 
அதனுடன ஜதங்கதாய அல்லது பழம 
ஜபதானறைவற்ரறைச் ஜசரத்து விருந்தினரகளுக்குத் 
தந்து இனமுகத்துடன வழியேனுப்பி 
ரவக்கிஜறைதாம.



 13. பினனிரணப்பு 1 :
சமஸ்கதாரைங்கள

13.1  ஜசதாடஸை சமஸ்கதாரைங்கள

இந்துக்களுக்கு சமதாத்தம 40 சமஸ்கதாரைங்கள 
அல்லது சடங்குகள நிரணயிக்கப்பட்டு உளளன. 
அவற்றில் பதினதாற மிக முக்கியேமதானரவ. 
அரவ ஜசதாடஸை சமஸ்கதாரைங்கள 
எனப்படுகினறைன. அரவயேதாவன.

கரப்பததானம - கருவுறதலுக்கு சமயே அங்கீகதாரைம
அளிக்கும சடங்கு இது. இந்தச் சடங்கு குறித்து 
ஜவறபட்ட பல கருத்துகள உண்டு. புதிததாய 
மணமதான தமபதியேர முதல்முரறை 
ஒருவரரைசயேதாருவர கூடுவதற்கு முன சசதால்ல 
ஜவண்டியே மந்திரைங்களின சததாகுப்பு இரவ 
எனற சிலர கருதுகினறைனர, ஜவற சிலர, இந்த 
மந்திரைங்கரளக் முதல் சமஜபதாகத்தினஜபதாது 



சசதால்ல ஜவண்டும எனற கூறகினறைனர. 
இனனும சிலர, ஓவ்சவதாரு முரறை கலவியில் 
ஈடுபடுமஜபதாதும கணவன இந்த மந்திரைங்கரள 
ஜேபிக்க ஜவண்டும எனற கருதுகினறைனர. 
ஜஹதாமம வளரத்து ஆகுதி அளித்து இந்த 
மந்திரைங்கள பிரைஜயேதாகிக்கப்படுவது வழக்கம 
எனற சசதால்பவரகளும உண்டு. 

எது எப்படியேதானதாலும, பதாலுறைவு அனுபவத்ரத 
ஒரு புனிதச் சசயேலதாக இந்தச் சடங்கு துவக்கி 
ரவக்கிறைது.

புமசவனம – கருவில் உளள குழந்ரதரயே 
இவ்வுலகில் பிரணத்து, அதற்கு ஊட்டம 
அளிக்கும ஜநதாக்கத்தில், கரப்பம தரித்த 
மூனறைதாம மதாதத்தில் இந்தச் சடங்கு 
சசயயேப்படுகிறைது. இந்தச் சடங்கில் கருத்தரித்த 
அனரன, ஜவத மந்திரைங்கரளக் ஜகட்டபடிஜயே 
ஒரு மணி பதாரலிரயேயும, இரு மணி கருப்பு 
எளரளயும சிறிது தயிரரையும உட்சகதாளகிறைதாள. 
அரைச மரை ஜவரரைக் குரழத்தும அதிலிருந்து 



எடுக்கப்பட்ட சிறிது பதாரலயும வலது 
நதாசிக்குள பூசுவதும உண்டு.

சமந்தம - கரப்ப கதாலத்தின மிக முக்கியே 
கட்டத்தில் ததாரயேயும கருரவயும பதாதுகதாக்கச் 
சசயயேப்படும சடங்கு இது. வழக்கமதாக, கரப்ப 
கதாலத்தின நதானகதாம மதாதத்தில் வளரபிரறை 
நதாட்களில், குறிப்பிட்ட சில நட்சத்திரைங்களில் 



சந்திரைன 
பிரைஜவசிக்கும 
ஜபதாது இந்தச் 
சடங்கு 

நடத்தப்படுகிறைது. 

ஓம எனறை பிரைணவ மந்திரைம, அல்லது பூஹ, 
புவஹ, ஸ்வஹ எனறை வியேதாகரைங்கள ஒலிக்க, 
ஒனறைதாயக் கட்டப்பட்ட மூனற தரப்ரப 
புற்கரளக் சகதாண்டு அனரனயின உச்சியில் 
வகிசடடுத்தல் இந்தச் சடங்கு.

ஜேதாதகரமம - குழந்ரத பிறைந்தபின சததாப்புள 
சகதாடி அறக்குமசபதாழுது நிகழ்த்தப்படும 
சடங்கு ஜேதாதகரமம. பிறைந்த குழந்ரதயின நதாவில்,
சிறிது சபதான, சநய, மற்றம ஜதன கலந்த 
கலரவரயேத் தந்ரத தடவி, இமமந்திரைங்கரளச் 
சசதால்வதார. அந்த மந்திரைங்கள இஜததா



அங்கத் அங்கத் சமபவதாசி ஹருதயேத் 
அபிசஜேயேதாஜஸை 
ஆத்மதா ரவ புத்ரை நதாமதாஸி ஸை ஜீவ சரைததாஹ 
சதம

சபதாஜசதா ஹஹு த்வததீஜனதா சம சந்ததானம அபி
கதாகஸ்யேன 
தஸ்மத் த்வம ஜீவ சம வத்ஸை சுசுக்ஷி சரைததாம 
சதம.

நதாமகரைணம - இது குழந்ரதக்குப் சபயேர 
சூட்டும சடங்கு. பஞ்சதாங்கத்தின துரணஜயேதாடு 
குழந்ரதக்குப் சபதாருத்தமதான சபயேர 
ஜதரந்சதடுக்கப்படுகிறைது. அதனபின, அந்தப் 
சபயேரரை, ததாயின வலது சசவியில், தந்ரத 
முமமுரறை கூறகிறைதார. ததாய, குழந்ரதரயே 
ரவத்துக் சகதாண்டு, அந்தப் சபயேரரை முமமுரறை 
கூறகிறைதார. குழந்ரத பிறைந்த நதாள, அல்லது அது 
பிறைந்த பத்ததாம அல்லது பனனிரைண்டதாம நதாள 
இந்தச் சடங்கு நரடசபறவது வழக்கம.



நிஷ்க்ரைமணம - குழந்ரத முதல் முரறை 
வீட்ரடவிட்டு சவளிஜயே எடுத்துச் 
சசல்லப்படுமஜபதாது சசயயேப்படும சடங்கு. 
இரத நதானகதாம மதாதம சசயவது வழக்கம.

அனனப்பிரைசனனம - குழந்ரதக்கு ஆற மதாதம 
ஆனபின சசயயேப்படும சடங்கு இது. 
சரமக்கப்பட்ட உணவு, முதல் முரறையேதாகக் 
குழந்ரதக்கு ஊட்டப்படுகிறைது. ஜவக ரவத்த 
அரிசிரயே சநயயிலும ஜதனிலும பிரசந்து 



தந்ரத

குழந்ரதக்கு ஊட்டுகிறைதார, அதனபின ததாயும 
அரத உட்சகதாளவதார. தற்கதாலத்தில், குழந்ரத 
ஒரு ஜகதாவிலுக்ஜகதா திருத்தலத்துக்ஜகதா 
அரழத்துச் சசல்லப்பட்டு, அங்குளள 
அரச்சகரகளின முனனிரலயில் இந்தச் சடங்கு 
நிரறைஜவற்றைப்படுகிறைது.

சூடதாகரைணம - குழந்ரதயின தரலமுடிரயே 
முதல்முரறையேதாக மழிக்கும சடங்கு இது. இரத 
சசகௌலம அல்லது முண்டனம எனறம 
சசதால்வதுண்டு. 



குழந்ரதக்கு 
ஒனற, அல்லது 
மூனற அல்லது 
ஐந்து வயேது 
ஆனபின இந்தச் 
சடங்கு 

சசயயேப்படுகிறைது. புனரவசு நட்சத்திரைத்தில் 
இந்தச் சடங்கு நரடசபறவது வழக்கம. 
அரதவிட முக்கியேமதாக, இந்தச் சடங்கு நவமி, 
அததாவது அமதாவதாரசரயே அடுத்த ஒனபததாம 
நதாளில் நரடசபறகிறைது.

கரணஜவதனம - கதாது குத்தும சடங்கு. ஆண் 
குழந்ரதகளின வலது கதாதிலும, சபண் 
குழந்ரதகளுக்கு இடது கதாதிலும முதலில் துரள
இடப்படுகிறைது. தந்ரத அல்லது ததாயமதாமன தன
மடிவில் குழந்ரதரயே ரவத்துக் சகதாண்டு கதாது 



குத்துவது வழக்கம. ஆனதால், தற்ஜபதாது, ஆசதாரி 
ஒருவரரைக் சகதாண்டு இது சசயயேப்படுகிறைது.

வித்யேதாரைமபம - குழந்ரதக்கு நதானகு அல்லது 
ஐந்து வயேததானதும, அதன கல்விரயேத் துவக்கும 
சடங்கு இது. 

குழந்ரதக்கு அகரை முதலியின முதல் சில 
எழுத்துக்கள கற்றத் தரைப்படுகினறைன. 

உஜலதாகத்ததாலதான ஒரு பதாத்திரைத்தில் சநல் 
குவிக்கப்பட்டு, அதில் இந்த எழுத்துக்கரளயும 
சில மந்திரைங்கரளயும உரைக்கச் 
சசதால்லிக்சகதாண்ஜட, குழந்ரத எழுதுகிறைது.

உபநயேனம - யேக்ஜஞதாபவீதம எனற 
அரழக்கப்படும பூணூல் அணிவிக்கப்படும 



சடங்கு இது. ஐந்து வயேது அரடவதற்கு முன 
ஆண் 
குழந்ரதக்கு 
உபநயேனம 

சசயயேப்படுகிறைது. முடியிடப்பட்ட முப்புரி 
நூசலதானற இடம வலமதாக ஜததாளில் 
அணிவிக்கப்படுகிறைது. பிரைமஜமதாபஜதசம எனற 
சசதால்லப்படும கதாயேத்ரி மந்திஜரைதாபஜதசமும 
அளிக்கப் படுகிறைது. உபநயேனம எனறை 
சசதால்லின ஜவரைரசகள, 

உப எனபதன சபதாருள – அருகில்; நயேனம - 
சகதாணரதல், எனறை சபதாருள உளளரவ. எனஜவ 
உபநயேனம எனறைதால் குழந்ரதரயே குரு அல்லது 
ஆசிரியேரிடம அரழத்துச் சசனற முரறையேதான 



கல்வி புகட்டுதல் எனற சபதாருளபடும. 
பிரைமஜமதாபஜதசம முடிந்தபின உபநயேனம 
அளிக்கப்படுகிறைது. இது அவனுக்கு இனசனதாரு 
கண் சகதாடுத்து, புதியே பிறைவி அளிப்பததாக 
நமபப்படுகிறைது.

ப்ரரைஸைதாரத்தம - ஜவதக்கல்வியின துவக்கம. 
இந்தச் சடங்குக்குப்பின குழந்ரதக்கு 

ஜவதங்களும உபநிடதங்களும 
கற்பிக்கப்படுகினறைன. குருகுலவதாசமும இனி 
துவங்குகிறைது.



ருதுசுத்தி - சபண்ணின முதல் மதாதவிடதாயின 
ஜபதாது நடத்தப்படும சடங்கு. இது சததாடரபதாக 
எண்ணற்றை சடங்குகளும பழக்க வழக்கங்களும 
உண்டு.

சமதாவரத்தனம - பிரைமமச்சரியே ஆசிரைமம எனற 
சசதால்லப்படும மதாணவ பருவம 
நிரறைவரடவரதக் குறிக்கும சடங்கு இது.



விவதாகம - 
திருமணச்
சடங்கு. 
ஆணும
சபண்ணும
மனது
அளவிலும
உடல்
அளவிலும
கூடுவதற்கு சமயே அந்தஸ்து சகதாடுக்கும புனிதச் 
சடங்கு இது. வதாழ்வில் வளரச்சி கதாண இது ஒரு 
தளம அரமத்துக் சகதாடுக்கிறைது. திருமணம, 
புலன இனபங்கரளத் துயப்பதற்கதான 
மட்டமதான ஏற்பதாடு அல்ல. கதாம விரழவுக்கு 
நிரறைவு கதாணுமஜபதாஜத, இல்லறை வதாழ்வின 
சபதாறப்புகரளயும கடரமகரளயும சமபங்கு 
பகிரந்து சகதாளளவும அறிவுறத்தப்படுகிறைது. 
மிருக இச்ரசகரளக் கட்டுப்படுத்தி உயேரவதான 
ஜநதாக்கங்கரளயும அனுபவ யேததாரத்தங்கரளயும
ஜநதாக்கித் திருப்பி, நதானகு புருஷேதாரத்தங்கள, 
அல்லது இந்து சமூகத்தின நதானகு 



இலட்சியேங்கரள அரடயே விவதாகஜம முதல் 
படி.  சமூக ஒழுங்கு நலரனக் கதாக்கவும திருமண
அரமப்பு உதவுகிறைது.

அந்த்ஜயேஷ்டி - நீத்ததாரகளுக்கதாகச் சசயயேப்படும 
சடங்கு. மரைண தினச் சடங்குகள மட்டுமல்ல, 
இறைந்தவரகளுக்கும பிறை ஜதவரதகளுக்கும 
அளிக்கப்பட ஜவண்டியே ஸ்ரைதாரத்தங்கள 
எனசனனன எனற சவவ்ஜவற சதாஸ்திரைங்களில் 
இந்த சமஸ்கதாரைம குறித்து விளக்கமதாக 
விவரிக்கப்படுகினறைன.

இரவ தவிரை முக்கியேமதானரவ

பீம சதாந்தி – 55 ஆவது பிறைந்த தினம – உடல் 
நலனுக்கதாக

உக்ரை ரைத சதாந்தி -60 ஆவது பிறைந்த தினம (60 
வயேது ஆரைமபம – சினம தவிரத்தல்)

சஷ்டிதம அப்த பூரத்தி- 61 ஆவது பிறைந்த தினம

பீம ரைத சதாந்தி — 70 ஆவது பிறைந்த தினம



பீஷ்ம ரைத சதாந்தி – 75 ஆவது பிறைந்த தினம

விஜேயே சதாந்தி –78 ஆவது பிறைந்த தினம

ப்ரை சபகௌத்ரை சதாந்தி – ஜபரைனுக்கு ஆண்குழந்ரத 
பிறைந்தவுடன. அப்ஜபதாது கனகதாபிஜஷேகமும 
சசயவர.

சததாபிஜஷேகம – 80 ஆண்டு 8 மதாதம முடிந்த 
பினனர  ஆயிரைம பிரறை கண்டவர

மருத்யுஞ்சயே சதாந்தி – 85 ஆவது பிறைந்த தினம

பூரணதாபிஜஷேகம : 100 வயேது முடிவு. 
கனகதாபிஜஷேகம



 13.2 சஷ்டியேப்த பூரத்தி

சஷ்டியேப்த பூரத்தி எனபது சபதாதுவதாக 60 வயேது 
பூரத்தியேதாகும தினத்தனற 
சகதாண்டதாடப்படுகிறைது. இதற்கு, 
எண்ணிக்ரகயில் தமிழ் வருடங்கள 60 
எனபரதயும, அந்த 60 வருட முடிவில் நம 
சஜேனம நட்சத்திரைமும திதியும இரணந்து 
வருபரதயும கதாரைணமதாக குறிப்ப்பிடுகினறைனர. 

"ஆதிசபகௌதீகம - இயேற்ரக, ஆதிரதவீகம – 
சதயவ குற்றைம, ஆதிஆத்மீகம – கரமதா " ஆகியே 



மூனற வழிகளில் தீயேபலனகள வருகினறைன.  
ஜசரகினறைன.

இயேற்ரக, சதயவ குற்றைம, தன சசயேலதால் 
ஏற்பட்ட பதாவகதாரியே பலனகள ஆகியேரவ வந்து 
தீயேபலனகரளக் சகதாடுக்கதாமல் இருக்கவும, 
அதிலிருந்து தனரனக் கதாத்துக் 
சகதாளவதற்கதாகவும அவனது 60 மற்றம 70 
வயேது, 80 ஆம ஆண்டு நிரறைவு, 100 ஆம ஆண்டு 
நிரறைவு ஆகியே கதாலகட்டங்களில் அதற்குரியே 
சதாந்தி சடங்குகரள சசயது சகதாளள ஜவண்டும 
எனற இந்து மதம வலியுறத்துகிறைது. 

அறபததாம கல்யேதாணம சசயவததால்

1. நதாம நம நிரறைவதான கரம வதாழ்க்ரக 
வதாழ்ந்தரத அறிவிக்கிஜறைதாம.

2. கரமத்தின கதாரைணமதாக நதாம சசயத 
பதாவங்களுக்கு வருந்தி, பரிகதாரைம எனறை சபயேரில் 
மனரத சுத்தமதாக்கிக் சகதாளகிஜறைதாம

3. இனி தரம வழியிலதான சபதாதுவதான 
வதாழ்க்ரகரயே அரமத்துக் சகதாளள 



உறதிசகதாண்டு இவ்வளவு கதாலம கூட வந்த 
மரனவிரயே மீண்டும மணந்து இவ்வளவு 
கதாலம கடரமகளினதால் தரைமுடியேதாத நல்லறை 
வதாழ்ரவ தருகிஜறைதாம.



 13.3 சததாபிஜஷேகம 

சததாபிஜஷேகம சசயயே ஜவண்டியே நதாரள 
கணக்கிடும முரறைரயே கதாண்ஜபதாம. ஒருவரின 

பிறைந்த ஜததி, நட்சத்திரைம, திதி ஆகியேவற்ரறை 
குறித்துக் சகதாளளவும. பிறைந்த நதாளிலிருந்து 
அடுத்து வரும 'சுக்ல பக்ஷ துவித்ரயே' திதிரயே 
குறித்துக்சகதாளளவும. இது முதல் பிரறை 



நதாளதாகும. இதிலிருந்து 1008 வது பிரறை நதாரள 
கணக்கிடவும. 

அததாவது 1007 * 29.53 = 29736.71 நதாட்களதாகும. . 
இரத முதல் அமதாவதாரச கழிந்த பின 
வளரபிரறையில் வரும 'சுக்ல பக்ஷ துவித்ரயே' 
நதாளில் இருந்து கூட்ட 1008 வது பிரறை நதாரள 
சதரிந்துசகதாளளலதாம. அதன பிறைகு வரும 
சஜேனம நட்சத்திரை நதாளில் சததாபிஜஷேகம சசயயே 
ஜவண்டும. ஆயிரைம பிரறைகண்ட அரனவரும 
சதயவங்களுக்கு இரணயேதாக வணங்கத் 
தகுந்தவர ஆவர. 



14.  பினனிரணப்பு 2 :
கரமங்கள

கரமங்கள அல்லது சசயேல்கரள கதாமயே கரமம  , 
நிசித்த கரமம  ,   நித்யே கரமம, ரநமித்திக 
கரமம, பிரைதாயேசித்த கரமம என ஐந்து 
வரகயேதாக ஜவதங்களும ஜவததாந்தச் 
சதாத்திரைங்களும வரகப்படுத்தியுளளன. 

கதாமயே கரமம  எனபது வவதததல கூறியேபடி, 

ஒரு மனிதன, ததான விருமபும பயேன கருதி 
சசயயும சசயேஜல கதாமயே கரமம எனபர. 
எடுத்துக்கதாட்டு: சசல்வம, குழந்ரதகள, பதவி, 

பட்டம, புகழ், இனபம, மரழ, சசசரககம, 

ஜமலும விருமபியே ஜவண்டுதல்கள நிரறைஜவறைச் 
சசயயும ஜவளவிகள, பூரசகள  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AF_%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D


மற்றம வரதஙகள கதாமயே கரமம எனற 

அரழக்கப்படுகிறைது.

நித்தியே கரமம  நித்தியே கரமம ஒரு மனிதன 

நதாளஜததாறம சசயயே ஜவண்டியேரவயேதாக வவத 

வவதசநத சதாத்திரைங்களில் கூறைப்பட்ட 

சசயேல்கஜள (கருமங்கள) நித்தியே கரமம ஆகும. 
எடுத்துக்கதாட்டு: அதிகதாரல, நண்பகல் மற்றம 
மதாரல ஜவரளகளில் கதாயேத்திரி மந்திரைம கூறி 
சந்தியேதாவந்தனம சசயதல், அக்கினி ஜஹதாத்திரைம 

எனும சிற ஜவளவி சசயதல் மற்றம பஞசமகச

யகஞம சசயதல்.

நிசித்த கரமம நிசித்த 

கரமம எனில் வவத  வவதசநத

சசததரஙகளல ஒரு மனிதன சசயயேக்கூடதாத, 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9E%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9E%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D


தவிரக்க ஜவண்டியே சசயேல்கரள நிசித்த கரமம 
எனபர. 

எடுத்துகதாட்டதாக மது பதானம குடித்தல், 
விபச்சதாரைம சசயதல், சபதாய கூறதல், திருடுதல், 
பிறைரக்கு சசதால், சசயேல் மற்றம உடல் மூலம 
துயேரைமரடயேச் சசயதல் ஜபதானறைரவகஜள நிசித்த
கரமம ஆகும.

ரநமித்திக கரமம  ரநமித்திக கரமம எனில் 
ஒரு ஜநதாக்கத்துடன கூடியே அல்லது 
கதாரைணத்துடன கூடியே சசயேஜல ரநமித்திக கரமம
ஆகும. ஏததாவது ஒரு தனிப்பட்ட ஜநதாக்கம 
அல்லது கதாரைணத்தினதால் சசயயேத் தக்க கரமம 
ரநமித்திக கரமம ஆகும. 

எடுத்துக்கதாட்டு: வவதததல கூறியேவதாற 

குழந்ரத பிறைந்தவுடன சசயயும ஜேதாஜதஷ்டி 

யேதாகம அல்லது ஜேதாதகரமதா மற்றம உபநயனம 

ஜபதானறை கரமங்கள ரநமித்திக கரமங்கள ஆகும. 
ஜமலும அமதாவதாரச, சபகௌரணமிகளில் சசயயே 
ஜவண்டியே யேதாகங்கள, சிரைதாரத்தம ஜபதானறை 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D


கரமங்கள ரநமித்திக கரமங்களின வரககள 
ஆகும.

பிரைதாயேச்சித்த கரமம  பிரைதாயேச்சித்த 
கரமம எனபது ஒரு மனிதன ததான சசயத 
பதாவத்ரத நீக்கிக் சகதாளவதற்கு அல்லது 
குரறைத்துக் சகதாளவதற்கு உறதுரணயேதாக உளள 

சதாந்திரைதாயேணம ஜபதானறை யசகஙகள சசயவரத 

பிரைதாயேச்சித்த கரமம எனபர. முற்பிறைவியில் 
சசயத தீயே சசயேலின பலனததான பதாவம ஆகும. 
இப்பதாவத்தின விரளவுததான துயேரைம, 
ஜவதரனகரள ஏற்படுத்துகிறைது. பதாவம 
சசயதவன அதன விரளவுகளிலிருந்து 

தப்பித்துக் சகதாளளஜவண்டும எனில், வவதசநத

சசததரஙகள வகுத்துளள பதாவத்ரத நீக்கும 

பிரைதாயேசித்தக் கரமங்கரள சசயயே ஜவண்டும.

தருமசதாத்திரை நூல்களில் பலவிதமதான 
பதாவங்களும அதற்குரியே பிரைதாயேச்சித்தங்களும 
விவரிக்கப்பட்டுளளது. எடுத்துக்கதாட்டுகள: 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D


அகமரஷேணம, அதிக்ருச்சரைம, அரத்தக்கிருச்சரைம, 
ஜகதாவிரைதம, சந்திரைதாயேணம எனும விரைதங்கஜள 
பிரைதாயேச்சித்த கரமங்கள.



15.  பின இரணப்பு 3 :
திருமணங்கள

(1) பிரைமம விவதாகம - நல்சலதாழுக்கனதாக 
இருக்கினறை பிரைமமச்சதாரிரயேத் ததானதாகஜவ 
அரழப்பித்து அவரன நூதன வஸ்திரைத்ததால் 
(புத்ததாரடகளதால்) அலங்கரித்து, 
கனனிரகரயேயும அப்படிஜயே நூதன பூஷேண 
அலங்கதாரைம (சபண்ரணயும நரக, ஆரடகளதால்
) சசயவித்து அவ்வரைனுக்கு அவரளத் ததானம 
சசயவது பிரைதாமமம ஆகும. (சபண் வீட்டில் 
திருமணம நடக்கும)

(2) சதயவ விவதாகம - தனக்குப் புஜரைதாகிதனதாக 
இருப்பவனுக்கு தன சபண்ரண அலங்கரித்துக் 
சகதாடுப்பது (சபண் வீட்டில் திருமணம 
நடக்கும)



(3) ப்ரைஜேதாபத்யே விவதாகம - ஒரு பிரைமமசதாரிரயே 
அரழத்துப் பூசித்துத் தன சபண்ரணத் ததானம 
பண்ணுமஜபதாது நீங்கள இருவரும தருமம 
சசயயுங்கள எனற சகதாடுப்பது. சபண்ணின 
தந்ரத ஜகட்கும பணத்ரதக் சகதாடுத்து, 
சபண்ணுக்கு நரககள வதாங்கிப் ஜபதாட்டுக் 
கல்யேதாணம சசயது சகதாளவது. 

(4) ஆரஷேவிவதாகம  - ததான சசயயே ஜவண்டியே 
யேதாகதாதி கரமங்களுக்கதாக வரைனிடத்தில் ஒனற 
அல்லது இரைண்டு ரிஷேபங்கரளயும (கதாரள 
மதாடு) பசுக்கரளயும வதாங்கிக் சகதாண்டு 
கல்யேதாணம சசயதுசகதாடுப்பது (மதாப்பிளரள 
வீட்டில் திருமணம நடக்கும)

(5) கதாந்தரவ விவதாகம  - ஸ்த்ரீயும புருஷேனும 
ஒருவருக்கு ஒருவர ஆரசயேதால் மனம ஒத்துச் 
ஜசரதல் (கதாதல் திருமணம)



(6) ஆஸீரைவிவதாகம  - ஆசுரைம (அசுரைர ஜபதானறை) 
வரகக் கல்யேதாணங்களில் வீரைதீரைச் சசயேல்கள 
சசயஜவதாருக்குப் சபண் சகதாடுப்பர. கதாரள 
அடக்கல், சுயேமவரைப் ஜபதாட்டிகள இதில் 
அடக்கம.

(7) ரைதாக்ஷஸை விவதாகம  - ஒருவன தன 
பலத்தினதால் கனனிரக (சபண்) அழுமஜபதாது 
அவள வீட்டினினறம அவளது பந்துக்கரள 
(சசதாந்தக்கதாரைரகள)  அடித்தும, சகதானறம 
வலிரமயேதால் சகதாண்டுஜபதாவது

(8) ரபசதாசம - ஒரு கனனிரக தூங்ரகயில், 
தனரன மறைந்திருக்ரகயில், ரபத்தியேமதாய 
இருக்ரகயில் அவரள மரனவியேதாக்கிக் 
சகதாளளுதல்.

முதலதாறம ஒப்புக் சகதாளளப்பட்ட வரககள. 
கரடசி இரைண்டும சபற்ஜறைதார சமமதம 
இருப்பின ஒப்புக் சகதாளளப்படும. ஆனதால் 



தண்டரன உண்டு. சபற்ஜறைதார மற்றம 
மணமகள சமமதம சபறை இயேலதாவிடின 
திருமணம சசல்லதாது. 



16.  பின இரணப்பு 4 :
கடரமகள, யேதாகங்கள

ரிஷிகளுக்கு பிரைமச்சரியேத்ரதயும, 
சதயவங்களுக்கு யேதாகங்கரளயும, 
பித்ருக்களுக்கு வமசத்ரதயும,  உயிரகளுக்கு 
நனரமயும, அதிதிகளுக்கு உணவும அளித்தல் 
ஒவ்சவதாரு மனிதனின 
ஐமசபருங்கடரமகளதாகக் 
சகதாளளப்படுகினறைன. இந்த 
ஐமசபருங்கடரமகரளயும இல்லறைத்ததான 
மட்டுஜம சசயயே முடியும. மற்றை வழிகளில் 
வதாழ்ஜவதார இக்கடரமகரளச் சசயதல் 
இயேலதாது.

இந்து சமயே பண்பதாட்டினபடி சததால்கதாலம 
சததாட்ஜட தினமும கரடபிடிக்க ஜவண்டும 
எனற சசதால்லப்படும ஐந்து கடரமகளும 
பஞ்சமகதா யேக்ஞங்கள எனற 



அரழக்கப்படுகினறைன. இரவ அரனத்தும 
யேதாகங்கள எனற சசதால்ல முடியேதாது, இரவ 
அரனத்தும அக்னி வளரத்து ஆகுதி அளிப்பரவ
அல்ல. ஆனதாலும அரவ யேக்ஞங்கள எனற 
அரழக்கப்பட கதாரைணம, இந்து மதத்ரதச் 
சதாரந்தவனின வதாழ்வில் அவற்றக்கு அவ்வளவு 
முக்கியேத்துவம உளளது எனபதுததான.

இரவ முரறைஜயே

1.பிரைமம யேக்ஞம – பிரைமமத்துக்கு 
அளிக்கப்படும யேதாகம – ஜவதங்கள தத்துவங்கள 
கற்றைல், பிரைசங்கங்கள சசயதல் தவம, ஜயேதாகம 
முதலியேன

2.ஜதவ யேக்ஞம – சதயவங்களுக்கு 
அளிக்கப்படும யேதாகம – இரவ பூரஜேகள 
மற்றம யேதாகங்கள ஆகும

3.பூத யேக்ஞம – அரனத்து உயிரகளுக்கும 
அளிக்கப்படும யேதாகம - வதாஸ்து பூரஜே, சூரியே 
நமஸ்கதாரைம, பசுக்கள, பறைரவகள, எறமபுகள 



என பிறை உயிரினங்களுக்கு அனனமளித்தல் 
பூஜத்தல்

4.பித்ரு யேக்ஞம – மூததாரதயேரகளுக்கு 
அளிக்கப்படும யேதாகம – சிரைதாரத்தம திதி 
ஜபதானறைரவ

5.மதானுஷ்யே யேக்ஞம – மனிதரகளுக்கு 
அளிக்கப்படும யேதாகம – ததானம, தரமம 
ஜபதானறைரவ



17.  பின இரணப்பு 5 :
ஜசதாடஸை உபச்சதாரைங்கள 

நதாம கடவுளுக்கு சசயயும பூரஜே முரறைகள 
உபச்சதாரைம எனஜறை அரழக்கப்படுகினறைன. 
சமதாத்தம பதினதாற வரகயேதான உபச்சதாரைங்கள 
உண்டு. இவற்ரறை ஜசதாடச உபச்சதாரைங்கள 
எனகிஜறைதாம. இந்த உபச்சதாரைங்கள ஒரு 
விருந்தினர நம வீட்டிற்கு வந்ததால் நதாம எப்படி 
எப்படிசயேல்லதாம அவரரை உபசரிக்க ஜவண்டும 
என நமக்குச் சசதால்லித்தருபரவ.

ஆவதாஹணம :  வரைஜவற்றைல்
பதாத்யேம :  கதால் கழுவ நீர தருதல் 
அரக்கியேம :  ரக கழுவ நீர தருதல்
ஆசமனம :  அருந்த நீர தருதல்
ஆசனம :  அமரை ஆசனம அளித்தல்
அபிஜஷேகம :  குளிக்க  ரவத்தல்
வஸ்திரைம :  ஆரட அளித்தல்



ஆபரைணம :  ஆபரைணங்கள அளித்தல் 
திரைவியேம :  நறமணப் சபதாருட்கள 

   ரநஜவத்தியேம 
   உணவளித்தல், 

ததாமபூலம :  ததாமபூலம அளித்தல்
சதாமரைம :  விசிறதல் 
அரச்சரன :  ஜபதாற்றிப் புகழுதல்
தூபம :  தூபம கதாட்டுதல்
தீபம :  ஆரைத்தி தீபங்கள 

    கதாட்டுதல்
பிரைதாரத்தரன :  ஜகதாரிக்ரககள ரவத்தல்
ஊஞ்சல் :  உறைங்க ரவத்தல்

ஜகதாவிலில் சசயயும பூரஜே வழிபதாடுகரள உற்ற
கவனித்ததால் சபரியேவரகள, விருந்தினர, 
குழந்ரதகள ஆகிஜயேதாரரை நதாம எப்படி உபசரிக்க
ஜவண்டும எனற கற்றத் தருவததாகஜவ அது 
இருக்கும. ஜகதாவிலில் ஜசரவ சசயயும சபண் 
எனறைதால் கணவனுக்கு ஜசரவ சசயவது எப்படி 
எனபது அவளுக்கு அத்துப்படி.



ஜகதாவிலில் கற்றத் தருவது வதாழ்க்ரகப் 
பதாடஜம!!! 

இந்து மதத்தில் கடவுளரரை பரடத்தஜத 
மனிதனுக்கு வதாழ்க்ரகரயேச் 
சசதால்லித்தரைத்ததான. மூட நமபிக்ரகரயே வளரக்க
அல்ல



18.  பின இரணப்பு 6 :
பஞ்ச சூத்திரைங்கள 

பஞ்ச சூத்திரைங்கள எனபரவ நதாம வதாழ்வில் 
உபஜயேதாகம சசயயும ஐவரக நூலதாலதான 
கயிறகள ஆகும. 

பூணூல் 

ஜவதம படிக்கவும, ரவதீகக் கருமங்கரளச் 
சசயயேவும ஒருவருக்கு அதிகதாரைம அளிப்பது 
பூணூல் அணிவித்தல் எனறை சடங்கதால் 
சசயயேப்படுகிறைது. பூணூல் இல்லதாமல் எந்த 
விதக் கருமங்கரளயும சசயதல் கூடதாது. இது 
உத்தரீயேம, அததாவது ஜமஜல அணியும ஆரட 
எனற சசதால்லப்படுகிறைது.

திருமதாங்கல்யேம



ததாலி எனனும திருமதாங்கல்யேம இரைண்டதாம 
சூத்திரைம ஆகும. இது அரனத்து அறைங்களுக்கும 
ஆததாரைம ஆவததாஜல இதற்கு மங்கல சூத்திரைம 
எனறம சபயேர. 

கடி சூத்திரைம

அரரைஞதாண் கயிற. இது கதாப்பிற்கதாக 
கட்டப்படுகிறைது எனறைதாலும இதற்குப் பல 
பயேனகள உண்டு.

1. மனிதன ஆரடயினறி இருக்கக் கூடதாது. கடி 
சூத்திரைம இடுப்பு ஆரடயேதாகக் கருதப்படுகிறைது.

2. குடலிறைக்க ஜநதாரயேத் தடுக்கிறைது. 
விஷேக்கடிகளின ஜபதாது கடிபட்ட இடத்தில் 
உடனடியேதாகக் கட்ட உதவுகிறைது.

கங்கண சூத்திரைம

ரவதீகக் கதாரியேங்களில் வலக்ரகயில் 
கட்டப்படுவது. கங்கணம கட்டி துவங்கியே 



கதாரியேத்ரத முடித்துவிட்ஜட மறஜவரல பதாரக்க 
ஜவண்டும எனற உறதி சகதாளவது ஆகும.

சஜ்ஞதாத சூத்திரைம 

கரப்பிணிப் சபண்களுக்குப் பிரைசவ கதாலத்தில் 
சுகப் பிரைசவத்திற்கதாக குலசதயவத்ரதத்  
தியேதானித்து வயிற்றில் கட்டப்படும கயிற. இது 
கருப்ரபக்கு ததாங்குதலதாக அரமவததால், 
கருப்ரப வதாயமீது அழுத்தம தரைதாமல் கதாக்கிறைது.
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சதனம 

சதளங்ஜகதாடு புயேங்ரகக் சகதாண்டதாரதம 
திருமருக
சதளங்ஜகதாடு முடியேதாளர ஜசய தனக்கு ஏதுளஜததா
சதளங்ஜகதாடு இனிதரும எனபதார சததாழும 
ஜதவிசபரும
சதளங்ஜகதாடு சகதாடிஜவள மயூரைம சிரலயேரைஜச

–- 
அருணகிரிநதாதர

சதனம - அதில் எனனசவல்லதாம இருக்கிறைது 
சதரியுமதா?

ததாயமதாமனின அனபு, சபற்றைவரகளின பதாசம, 
உரடயேவரின சபருரம, உயேரவு. ஒரு மருமகள 



ததான சகதாண்டு வருகிறை சதனத்தில் இத்தரனயும 
ஜசரத்துக் சகதாண்டு வருகிறைதாள.

ஏன ததாயமதாமன? சிற்றைப்பன இல்ரலயேதா எனற 
ஜகட்கலதாம. ஆனதால் சிற்றைப்பன அப்பனில் 
அடக்கம. அமமதா, அத்ரத ஆகிஜயேதார சதனம 
சகதாடுப்பதில் அவரகள தங்கள 
துரணவரகளுடன இரணந்து விடுகிறைதாரகள.

திருமணத்தில் நலங்கு ரவக்கும உரிரம 
ததாயமதாமனுக்கும, ததாரரை வதாரக்கும உரிரம 
தந்ரதக்கும இருப்பரத நுட்பமதாக கவனித்ததால் 
அறியேலதாம.

முருகன, யேதாருக்கு மருகன? அவரிடம எனன 
இருக்கிறைது?

திருமதால்.. ச (ஸ்ரீ) எனப்படும திருமகள வசிக்கும 
தளம ஆகியே ததாமரரை மற்றம ஜகதாடு எனப்படும 
சங்ரக அவர தம ரகயில் ஏந்தி புஜேத்தின மீது 
ரவத்து ஓங்கதாரைத்ரத சவளிப்படுத்த 
தயேதாரைதாகஜவ இருக்கிறைதார.



அவனுரடயே அப்பனதாகியே சிவஜனதா, சதளம 
எனப்படும குளிரச்சி சபதாருந்தியே ஜகதாடு 
எனப்படும 

பிரறைச் சந்திரைரன தன முடியில் 

முடிந்திருகினறைதான.

அப்படிப்பட்ட முருகனுக்கு சபண்தரை 
அவனிடம எனன சசல்வம உளளது எனற 
ஜகட்கலதாகுமதா?

ச்ச எனற சவறக்கப்படும அருசவறக்கத்தக்க 
சசல்வம,  ஜகதாடு எனப்படும குற்றைம மற்றம 
துனபத்ரதத் தரும எனற சசதால்லும பற்றைற்றை 



தளத்தில் அததாவது நிரலயில் உளஜளதார 
வணங்கும வளளி நதாயேகி சகதாண்டு வந்த சபரும
சதனங்கள எனன சதரியுமதா?

சதளம - ஊது சகதாமபு.

ஜகதாடு - மரல. அவள குறிஞ்சி நிலத்தவள 
அல்லவதா. மரலகள எல்லதாம அவரகளுக்ஜக 
உரிரம உரடத்து அல்லவதா? 

சகதாடி- ஜசவல்கள. முருகனுக்கு உரியே சகதாடியில்
அரடயேதாளமதாகியே ஜசவல்.

ஜவன - ஜவல். முருகனுக்கு அவன அனரன 
அளித்த சக்தி ஜவல்.

மதாயூரைம - அவனது வதாகனமதாகியே மயில்கள.

ஏன இப்படிப் பட்ட சதனங்கள? இந்தச் 
சதனங்கள எதனதால் சிறைப்புரடயேரவ 
ஆகினறைன?

ஊதுசகதாமபுகளின ஓங்கதாரை ஓரச 
உலகத்ஜததாருக்கு பிரைணவம உணரத்தும. முருகன
எங்ஜக எனத்ஜதடும அடியேதாரகளுக்கு, குனற 



ஜததாறம குமரைன இருப்பதான. அவன சகதாடிகள 
சபருகுவததால் உலசகங்கும அவன அருளதாட்சி 
என உற்சதாகம சபதாங்கும. 

அவன பக்தரகஜளதா அதிகம. அவரகளின 
துனபங்களும அஜனகம. அத்தரன 
துனபங்கரளப் ஜபதாக்க அவனுக்கு ஒரு ஜவல் 
ஜபதாதுமதா எனன?  அதனதால் பலப்பல ஜவல்கள. 
ஜகதாடதானு ஜகதாடி பக்தரகரளக் கதாக்க அவன 
விரரைந்து சசல்ல ஜவண்டி இருக்கிறைது. முருகன 
பலரைதாய மதாறைலதாம. வதாகனம? அதனதாஜலஜயே 
பலப்பல மயில்கள.

சதனம எனபரத எவ்வளவு அழகதாக விளக்கி 
இருக்கிறைதார பதாருங்கள.

ததான வதாழப்ஜபதாகும வீட்டில் அதில் வதாழும 
உறப்பினரகளின நனரமக்கு எது எல்லதாம 
ஜதரவஜயேதா அவற்ரறை எல்லதாம சதனமதாகக் 
சகதாண்டு வருகிறைதாள மருமகள.

அந்த வீட்டில் கதாசலடுத்து ரவக்கும முனனஜரை 
அந்தக் குடுமபத்தின ததாயேதாக அவள 



மதாறிவிடுகிறைதாள.
ஒவ்சவதாரு மணமகனும - மணமகளும 
அத்தரன உறைவுகளும மனதில் சகதாளள 
ஜவண்டியே பக்குவம இது. இரத உணரந்து இல் 
வளரத்து அறைம வளரத்து வதாழ்வது நனற. 
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ததாமபூலத் தட்டு

நிச்சயேததாரத்தத்திலும, சடங்குகளிலும ஜதங்கதாய 
பழத் தட்டுகள ரவப்பதாரகள. அதில் ஜதங்கதாய, 
வதாரழப்பழம, பூ, சவற்றிரல பதாக்கு இரவ 
இருக்கும. இரவ முரறைஜயே இரல, பூ, கதாய, 
கனி, விரத இவற்ரறைக் குறிக்கும. ஒரு 
ததாவரைத்தின வதாழ்க்ரகயின அரனத்து 
பகுதிகரளயும குறிக்கும இது, முழு வதாழ்க்ரக 
எனபரத குறிக்கும அரடயேதாளம.

இதிலும எரதக் சகதாண்டு குறிக்கிறைதாரகள

சவற்றிரலக் சகதாடியின சபருமபயேன 
சவற்றிரல

பதாக்கு மரைத்தின சபருமபயேன பதாக்கு

சதனரனயின சபருமபயேன ஜதங்கதாய



வதாரழயின சபருமபயேன பழம

மல்லிரகயின சபரும பயேன பூ

வதாழ்க்ரகயின ஒவ்சவதாரு கட்டத்திலும சபரும 
பயேனுளளவரைதாய இருத்தஜல நிரறைவதான 
வதாழ்க்ரக. அதனதாஜலஜயே இரவ சகதாண்டு 
ததாமபூலத் தட்டு உருவதாக்குகிஜறைதாம.

இதனதாஜலஜயே ஒவ்சவதாரு சுப கதாரியேங்களிலும 
முழு வதாழ்க்ரக கண்ஜணதாட்டத்தில் 
இச்சுபகதாரியேம சசயகிஜறைதாம எனபதற்கதாகஜவ 
இந்தத் ததாமபூலத் தட்ரட முன ரவக்கிஜறைதாம.




	சமர்ப்பணம்
	கடவுள் வாழ்த்து
	நன்றி!
	1. மதிப்புரை
	2. வாழ்த்துரை
	3. முன்னுரை
	4. ஒரு கேள்வியில் உதித்த சிந்தனை
	5. திருமணம்
	6. இல்லறம்
	7. திருமண வகைகள்
	8. திருமணத்திற்கு முந்தைய படிகள்
	8.1 ஜாதகப் பொருத்தம் பார்த்தல்
	8.2 பெண்பார்த்தல்

	9. திருமணக் கிரியைகள்
	9.1 நிச்சயதார்த்தம்
	9.2 பரிசம் போடுதல்
	9.3 சொந்தம் / நலங்கு செய்தல்
	9.4 . தாலி செய்தல் / பொன்னுருக்கல்
	9.5. மங்கலப் பொருட்கள் வாங்குதல்
	9.6 . முகூர்த்தக் கால் நடுதல்
	9.7. முளைப்பாலிகை இடுதல்
	9.8. பந்தல் அமைத்தல்
	9.9. மணமக்கள் அழைப்பு
	9.9.1 மணமகள் அழைப்பு
	9.9.2. மாப்பிள்ளை அழைப்பு

	9.10 காசி யாத்திரை
	9.11 குடஜீராரோஹணம்
	9.12 தேவதா பிரஸ்தம்
	9.13. கங்கண தாரணம்
	9.14. நாந்தி - சிரார்த்தம் செய்தல்
	9.15 பிரம்மோபதேசம்
	9.16. சகல தேவதா பூஜை
	9.17. மாலை மாற்றுதல்
	9.18. பாணிக்கிரகணம் (கைப்பிடித்தல்)
	9.19 கன்யாதானம்
	9.20மாங்கல்ய தாரணம்
	9.21 ஏழடி நடத்தல்
	9.22 அம்மி மிதித்தல்
	9.23 அருந்ததி பார்த்தல்
	9.24 அட்சதாரோபணம்
	9.25 சுகாசினி தானம்
	9.26 கங்கணம் அவிழ்த்தல்
	9.27 தாம்பூலம்

	10. விருந்து
	11. விளையாட்டுகள்
	12. தாம்பூலப் பை!
	13. பின்னிணைப்பு 1 : சமஸ்காரங்கள்
	13.1 சோடஸ சமஸ்காரங்கள்
	13.2 சஷ்டியப்த பூர்த்தி
	13.3 சதாபிஷேகம்

	14. பின்னிணைப்பு 2 : கர்மங்கள்
	15. பின் இணைப்பு 3 : திருமணங்கள்
	16. பின் இணைப்பு 4 : கடமைகள், யாகங்கள்
	17. பின் இணைப்பு 5 : சோடஸ உபச்சாரங்கள்
	18. பின் இணைப்பு 6 : பஞ்ச சூத்திரங்கள்
	19 . பின் இணைப்பு 7 : சீதனம்
	20. பின் இணைப்பு 8 : தாம்பூலத் தட்டு

